KOORDINÁTOR
BEZPEČNOSTI PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

NOVÝ ZÁKON O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BOZP č. 309/2006 Sb.
Od 1. ledna 2007 vešel v účinnost nový zákon č. 309/2006 Sb., který se týká bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, pracovněprávních vztazích při činnosti nebo poskytování služeb ve
stavebnictví.
Nový zákon o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je harmonizační
normou, která obsahuje nejen ustanovení příslušných směrnic ES, které už český právní řád
obsahuje, ale také nově požadavky Směrnice Rady 92/57/EHS, týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništích.

KOORDINÁTOR
KDO JE KOORDINÁTOR?
Koordinátor je nezávislá osoba (fyzická nebo právnická),
kterou jmenuje investor (zadavatel) a která dohlíží na
dodržování pravidel BOZP ze strany zhotovitelů (dodavatelů)
na stavbách
NA JAKÝCH STAVBÁCH SE STANOVÍ – citace zákona
 Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit
potřebný počet koordinátorů s přihlédnutím k rozsahu a
složitosti díla…… - (§ 14, odst.1)
KDO MŮŽE BÝT KOORDINÁTOREM
Fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby
splňující předpoklady odborné způsobilosti (věk, vzdělání,
praxe, autorizace a akreditace - §10)



Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.
¨
Zpracovatel: Pavel Doksanský

www.bozpo.cz

ÚLOHA KOORDINÁTORA při přípravě a realizaci
SLUŽBY:

Stádium přípravy projektu
 Zajištění přehledu právních předpisů vztahujících se k danému
stavebnímu dílu, informace o rizicích, která se mohou během
stavby vyskytnout a předání zadavateli stavby (investorovi)
v dostatečném časovém předstihu
 Vypracování plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví,
stanovující pravidla platná pro příslušné staveniště
 Připravení seznamu bezpečnostních a zdravotních informací
vhodných pro charakteristiku projektu
Stádium provádění projektu
zajišťuje uplatnění všeobecných zásad prevence a bezpečnosti
sleduje dodržování příslušných legislativních předpisů
koordinuje práci mezi dodavateli a dohlíží na dodržování
jednotlivých činností s cílem maximální ochrany zaměstnanců
 odborně dohlíží nad správným prováděním pracovních postupů
 informuje investora a příslušné správní orgány o vzniklých
problémech formou pravidelných a mimořádných hlášení





NOVÁ LEGISLATIVA
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
S platností od 1.1.2007
•
•

Vydáním tohoto předpisu skončila platnost Vyhlášky 324/1990 Sb. Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích
Nadále platí Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
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