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Shrnu�
Výkon činnos� koordinátora BOZP na staveniš� přináleží ke stěžejním a stále aktuálním
tématům. S ohledem na závažnost a související odpovědnost výkonů těchto činnos� se jevilo
jako podstatné provést zmapování současného stavu, co se týče činnos� koordinátora BOZP na
staveniš�, a to s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb.

Úvod
Přelomovým rokem, pokud se týká změn v oblasti bezpečnosti práce
u nás, byl rok 2006, kdy u nás byly přijaty nové právní předpisy, na které
měla vliv politika Evropské unie. Po vstupu České republiky do Evropské
unie se významně zvýšily požadavky jednak na environmentální aspekty,
ale především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
Evropská unie se touto problematikou začala ve větší míře zaobírat v roce
2004, a sice na základě alarmujícího rozboru úrazovosti ve stavebnictví
v členských státech. Tehdy vyslovila Evropská unie požadavek na transpozici směrnice
Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích do vnitrostátních právních úprav jednotlivých
členských států. Zákony a navazující právní předpisy, které byly v České republice přijaty během
roku 2006, a jež vstoupily v účinnost dne 1. ledna 2007, zapracovávají tento požadavek Evropské
unie. Jednou z nejvýznamnějších takových změn bylo zřízení funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“).
Spoluřešitelem výzkumného úkolu byla Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

Hlavní poznatky z výzkumu
Práva a povinnos� koordinátora stanoví jednak zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnos�
a ochrany zdraví při práci, jednak NV č. 591/2006 Sb.
Práva koordinátora
K tomu, aby mohl koordinátor plnit povinnos�, které mu vyplývají ze zákona, je nezbytné, aby mu
zadavatel stavby předal všechny podklady a informace, které jsou zapotřebí pro jeho činnost,
především pro zpracování plánu bezpečnos� a ochrany zdraví při práci na staveniš� (dále jen
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„plán“), včetně informace o fyzických osobách, jež se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveniš�. Současně musí
zadavatel stavby poskytovat koordinátorovi nezbytnou součinnost a zavázat veškeré zhotovitele, eventuálně jiné osoby
k součinnos� s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.¹ V praxi je při určování koordinátora zadavatelem
stavby s druhou smluvní stranou využívána na celou dobu výstavby písemná smlouva podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud fyzická osoba v rozporu s ustanovením § 14 zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci nezajis� součinnost všech zhotovitelů nebo jiné osoby s koordinátorem po
celou dobu přípravy a realizace stavby, pak se dopus� přestupku na úseku bezpečnos� práce podle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. zg) zákona o inspekci práce. Za tento přestupek je možné uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.² Týmž
jednáním se dopus� přestupku právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnos� práce podle ustanovení
§ 30 odst. 1 písm. ze) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci. Sankce za tento přestupek
je stejná jako u iden�ckého přestupku spáchaného fyzickou osobou.³
V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci je
koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená oprávnění ke zjednání nápravy při vzniku nedostatků v uplatňování požadavků
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracoviš� převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu.
Z ustanovení § 16 vyplývají následující povinnos� zhotovitele vůči koordinátorovi:
•
•

nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveniš� písemně informovat určeného koordinátora o pracovních
a technologických postupech, jež pro realizaci stavby zvolil, jakož i o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně
opatření přijatých k jejich odstranění;
poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy
a realizace stavby, zvláště mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát do
úvahy podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu – jestliže zhotovitel nesplní tuto svoji povinnost, pak se fyzická osoba dopouš� přestupku na úseku bezpečnos� práce
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. z) zákona o inspekci práce, popřípadě právnická a podnikající fyzická osoba
přestupku právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnos� práce podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. z)
zákona o inspekci práce, za což jí může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

V souladu s ustanovením § 157 odst. 2 stavebního zákona je koordinátor oprávněn provádět záznamy do stavebního deníku
nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
Z ustanovení § 16 vyplývají následující povinnos� zhotovitele vůči koordinátorovi:
•

nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveniš� písemně informovat určeného koordinátora o pracovních
a technologických postupech, jež pro realizaci stavby zvolil, jakož i o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně
opatření přijatých k jejich odstranění;
• poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy
a realizace stavby, zvláště mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát do
úvahy podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu – jestliže zhotovitel nesplní tuto svoji povinnost, pak se fyzická osoba dopouš� přestupku na úseku bezpečnos� práce
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. z) zákona o inspekci práce, popřípadě právnická a podnikající fyzická osoba
přestupku právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnos� práce podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. z)
zákona o inspekci práce, za což jí může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.⁴
V souladu s ustanovením § 157 odst. 2 stavebního zákona je koordinátor oprávněn provádět záznamy do stavebního deníku
nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
¹ Srovnej ustanovení § 14 odst. 4 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci.
² Viz ustanovení § 17 odst. 2 písm. b) zákona o inspekci práce.
³ Srovnej ustanovení § 30 odst. 2 písm. b) zákona o inspekci práce.
⁴ Viz ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) zákona o inspekci práce, respek�ve ustanovení § 30 odst. 2 písm. c) zákona o inspekci práce.
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Povinnosti koordinátora
Jednou ze stěžejních povinnos� koordinátora, která mu vyplývá z ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci, je zpracování plánu BOZP. Z téhož ustanovení vyplývá, že je povinnos�
zadavatele stavby zajis�t, aby byl při přípravě stavby zpracován v závislos� na druhu a velikos� plán, který plně vyhovuje
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Tato povinnost
zadavateli stavby vzniká v některém z těchto případů:
•
•
•

jestliže budou na staveniš� vykonávány práce a činnos� vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví, jež jsou stanoveny prováděcím právním předpisem – takové práce a činnos� jsou blíže specifikovány
v příloze 5 NV č. 591/2006 Sb.;
při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činnos� je delší než 30 pracovních dnů, v nichž budou
vykonávány práce a činnos� a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní
den;
při realizaci stavby celkový plánovaný objem prací a činnos� během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů
v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Nezajis�-li fyzická osoba v rozporu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnos� a ochrany
zdraví při práci zpracování plánu bezpečnos� a ochrany zdraví při práci na staveniš� před zahájením prací nebo nezajis� jeho
aktualizaci při realizaci stavby, pak se dopouš� přestupku na úseku bezpečnos� práce podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. zf)
zákona o inspekci práce. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.⁵ Stejným jednáním naplní skutkovou
podstatu přestupku právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnos� práce podle ustanovení § 30 odst. 1
písm. zd) zákona o inspekci práce právnická a podnikající fyzická osoba. Za tento přestupek lze rovněž uložit pokutu až do
výše 400 000 Kč.⁶
Podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci musí plán
obsahovat základní informace o stavbě a staveniš�, dále postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnos�
zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost či souběh.
Z téhož ustanovení rovněž vyplývá, že plán musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během
její realizace. Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu jsou stanoveny přílohou č. 6 k NV č. 591/2006 Sb.
Plán je možno označit za jeden z nejdůležitějších dokumentů stavby, přičemž jej lze charakterizovat jako něco mezi
harmonogramem prací a technologickými postupy prací. Jeho obsahem jsou informace nezbytné k zajištění bezpečnos�
práce a ochraně zdraví při práci na stavbě.⁷
Ze zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci vyplývají koordinátorovi následující
povinnos�:
•
•
•
•
•

vést písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnos� jakožto koordinátora – tento seznam musí
opatřit svým jménem a vlastnoručním podpisem (§ 10 odst. 4 písm. a));
opatřovat zpracované dokumenty, které mají souvislost s výkonem jeho činnos� jakožto koordinátora, jeho jménem
a vlastnoručním podpisem (§ 10 odst. 4 písm. b));
oznamovat Ministerstvu práce a sociálních věcí změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých fyzických osob
k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů, a to do 15 dnů od jejich vzniku (§ 10 odst. 4 písm. c));
zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislos� s činnos� dozvěděl a které
nelze sdělovat dalším osobám, pakliže zvláštní právní předpis nestanoví jinak (§ 14 odst. 5);
při přípravě stavby (§ 18 odst. 1):
• v dostatečném časovém předs�hu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán, jenž vedle
náležitos� uvedených v ustanovení § 15 odst. 2 obsahuje rovněž:
– přehled právních předpisů, jež mají vztah k dané stavbě;

⁵ Viz ustanovení § 17 odst. 2 písm. b) zákona o inspekci práce.
⁶ Viz ustanovení § 30 odst. 2 písm. b) zákona o inspekci práce.
⁷ ČERMÁK, Jaroslav. Bezpečnost práce: aktualizované okruhy bezpečnos� a ochrany zdraví při práci. Praha: Eurounion, 2008, s. 509.
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•

– informace o rizicích, jež se mohou při realizaci stavby vyskytnout vzhledem k práci a činnos� vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života či poškození zdraví;
– další podklady nezbytné k zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek
výkonu práce, které je zapotřebí vzít v potaz se zřetelem k charakteru stavby a její realizaci;
• bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli (byl-li již určen), eventuálně jiné osobě veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, jež jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnos�;
• provádět další činnos�, které stanovuje prováděcí právní předpis – �mto prováděcím právním předpisem je
NV č. 591/2006 Sb. (viz níže);
při realizaci stavby (§ 18 odst. 2):
• bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích
vzniklých na staveniš� v průběhu postupu prací;
• bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci, které byly zjištěny na pracoviš� převzatém zhotovitelem;
• bez zbytečného odkladu oznámit zadavateli stavby případy uvedené v předchozí odrážce, jestliže nebyla
zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy – na základě tohoto oznámení vzniká
zadavateli stavby povinnost přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem;
• postupovat při výkonu své činnos� v součinnos� s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami, které
vykonávají svoji působnost podle zvláštních právních předpisů;
• provádět další činnos�, které stanovuje prováděcí právní předpis – �mto prováděcím právním předpisem je
NV č. 591/2006 Sb. (viz níže).

Pokud fyzická osoba-koordinátor nesplní některou z povinnos� koordinátora podle ustanovení § 10 odst. 4 nebo § 18 zákona
o zajištění dalších podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci, pak se dopouš� přestupku na úseku bezpečnos� práce
ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. za) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o inspekci práce“). Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.⁸ Obdobně se dopus� přestupku
právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnos� práce ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 písm. za) zákona
o inspekci práce právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nesplní některou z povinnos� koordinátora bezpečnos�
a ochrany zdraví při práci na staveniš� podle ustanovení § 10 odst. 4 nebo ustanovení § 18 zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnos� a ochrany zdraví při práci. Rovněž v tomto případě lze za takový přestupek uložit pokutu až do výše
300 000 Kč.⁹
Z ustanovení § 7 NV č. 591/2006 Sb. vyplývají koordinátorovi v průběhu přípravy stavby níže uvedené povinnos�:
•
•
•
•

•
•

dávat podněty a doporučovat technická řešení či organizační opatření, jež jsou z hlediska zajištění bezpečného
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací,
především pak těch, která jsou uskutečňována současně nebo v návaznos�;
dbát na to, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a ve shodě s právními a ostatními předpisy
k zajištění bezpečnos� a ochrany zdraví při práci a aby bylo, se zřetelem k účelu stanovenému zadavatelem stavby,
ekonomicky přiměřené;
poskytovat odborné konzultace a doporučení, která se týkají požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující
práce, odhadu délky času nezbytného k provedení plánovaných prací nebo činnos� s přihlédnu�m ke specifickým
opatřením, pracovním nebo technologickým postupům a procesům a potřebné organizaci prací během realizace stavby;
zpracovávat plán tak, aby přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště obsahoval
údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
přehledné schema�cké znázornění časového trvání, posloupnos� anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření
k zajištění bezpečnos� a ochrany zdraví při práci na staveniš�;
nechat plán odsouhlasit a podepsat tak, aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, jsou-li v době zpracování
plánu známi;
zapracovat do plánu požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci během udržovacích prací.

⁸ Viz ustanovení § 17 odst. 2 písm. b) zákona o inspekci práce.
⁹ Viz ustanovení § 30 odst. 2 písm. b) zákona o inspekci práce.
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Povinnos� koordinátora v průběhu realizace stavby jsou zakotveny v ustanovení § 8 NV č. 591/2006 Sb. V souladu
se zmíněným ustanovením je koordinátor během realizace stavby povinen:
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

koordinovat přijímání opatření k zajištění bezpečnos� a ochrany zdraví při práci jednotlivými zhotoviteli nebo jimi
pověřenými osobami s přihlédnu�m k povaze stavby a ke všeobecným zásadám prevence rizik a činnos� prováděné na
staveniš� současně, eventuálně v návaznos�, a to s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům
a předcházet vzniku nemocí z povolání;
dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnos� a ochrany
zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, jež se
se zřetelem k věcným a časovým vazbám v průběhu realizace stavby uskuteční současně nebo budou na sebe
bezprostředně navazovat;
spolupracovat při stanovení času nezbytného pro bezpečné provádění jednotlivých prací nebo činnos�;
sledovat provádění prací na staveniš� a ověřovat, jsou-li dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveniš� a upozorňovat na konkrétně zjištěné nedostatky a požadovat,
aby byla bez zbytečného odkladu zjednána náprava;
kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu
nepovolaných fyzických osob;
spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnos� a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými
organizacemi, eventuálně s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka – spolupráce koordinátora se
zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnos� a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi
vychází z ustanovení § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, ke které byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona;
v součinnos� se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizovat a přizpůsobovat plán zpracovaný během přípravy stavby
skutečnému průběhu prací v průběhu realizace stavby na staveniš� a nechat plán odsouhlasit a podepsat všemi
zhotoviteli, nebyli-li v době zpracování tohoto plánu známi;
navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účas� zhotovitelů, popřípadě osob jimi pověřených,
a organizovat jejich konání;
sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávat s nimi přije� opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnos� a ochraně zdraví při práci na staveniš�, na které prokazatelně
upozornil zhotovitele;
zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Z ustanovení § 133 odst. 4 stavebního zákona vyplývá koordinátorovi povinnost zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu
kontrolní prohlídky stavby.

Dosažené výsledky
Souhrnná výzkumná zpráva k dané problema�ce
Souhrnná výzkumná zpráva shrnula předmětnou problema�ku jak z pohledu právního, tak z pohledu prak�ckého, kdy
jednou z čás� je i návrh možných změn v platné legisla�vě.
Odborný recenzovaný článek Odpovědnost zadavatele stavby za neustavení koordinátora BOZP
Praxe ukazuje, že řada zadavatelů staveb koordinátora BOZP nejmenuje, ač k tomu mají povinnost podle právního předpisu.
Tento článek poukazuje na právní rizika spojená s takovýmto jednáním, a to v rovině správního práva a práva trestního.
Publikace Odpovědnost koordinátora BOZP na staveniš� za zajištění bezúrazového prostředí. Právní limity
Odborná publikace vychází z analýzy přestupkové a trestní agendy českých státních soudů, která se zabývala
případy, kdy někdo udělal na stavbě chybu a v jejím důsledku na staveniš� umírali lidé. Vědecký tým složený
z právníků a odborníků v oblas� BOZP analyzoval soudní a správní rozhodnu� s cílem iden�fikovat, co z toho
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plyne pro koordinátory BOZP na staveniš� a jak by se koordinátor BOZP na staveniš� mohl lépe připravit na eventuální právní
rizika spojená s výkonem funkce.
Workshop
Workshop se uskutečnil dne 1. října 2019 za účas� zástupců VÚBP, v. v. i., a dalších zástupců odborné veřejnos�.
Prezentována byla právní úprava oblas� BOZP na staveniš�. Diskutovaly se otázky případného trestněprávního pos�hu
koordinátorů a zvýšení odpovědnos� koordinátora. Zhodnocení stavu jak právního, tak i fak�ckého po novele 88/2016.
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Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnos� a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnos� a ochrany zdraví při činnos� nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnos�
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
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