
Workshop k výzkumnému úkolu 

V12-S4 Analýza a hodnocení sou časného praktického 
a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České 

republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP 
na staveništi s komparací stavu p řed a po novele č. 88/2016 

Sb. zákona č. 309/2006 Sb. 

1. října 2019, 10:30-11:30 h 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 1283/9, 

 110 00 Praha 1 – Nové Město,  

PROGRAM 

  

10:30 – 10:40  Zahájení workshopu 

Představení výzkumného úkolu Analýza a hodnocení 
současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na 
staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti 
koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po 
novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb. 

JUDr. Lenka Scheu, Ph.D., Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v. v. i. 

10:40 – 10:45 Perspektivy a zaměření výzkumného úkolu  

JUDr. Lenka Scheu, Ph.D., Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v. v. i. 

10:45 – 11:00 Právní úprava oblasti BOZP na staveništích 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

11:00 – 11.30 Diskuze a závěr 

 

  



Zápis z workshopu k výzkumnému úkolu V12-S4 Analýza  a 
hodnocení sou časného praktického a právního stavu 
oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem 
na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s 
komparací stavu p řed a po novele č. 88/2016 Sb. zákona 
č. 309/2006 Sb.  

1. října 2019, 10:30-11:30 h 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

Účastníci dle prezenční listiny 

- Zhodnocení stavu jak právního, tak i faktického po novele 88/2016 (jde zejména o 

střety se stavebními předpisy) 

- Transpozice příslušné směrnice EU je řádná 

- Otázka případného trestněprávního postihu koordinátorů (x trestní odpovědnost 

investorů/stavebníka/zhotovitele) 

- Náklady na BOZP by měl nést zhotovitel a ne jednotliví OSVČ (§12 zák. 309/2006 Sb.) 

- Otázka zvýšení odpovědnosti koordinátora – jednotlivé akreditované společnosti by 

mohly distribuovat informační materiály/příručky 

- Problematika smluvní mlčelivosti koordinátora – případné legislativní změny by měly 

umožnit prolomení platné smluvní klauzule 

- Mezinárodní plány BOZP – středoevropský prostor 

- Problematika vzdělávání koordinátorů – co je myšleno „technickým“ vzděláním 

 

CÍLE a ÚKOLY 

1) První kvartál 2020 – vydání praktické informační brožurky, kde budou srozumitelně 

shrnuty práva a povinnosti koordinátorů. Zahrnout judikaturu, půjde tedy spíše o rukověť. 

2) Závěrečná doporučení jak legislativní, tak i nelegislativní povahy. 

3) Komparace stavu v dané problematice v Rakousku, Německu, vybraných skandinávských 

zemích a Polsku. 


