
 

 

 

NOVELA ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A 

                     NOVÉ ZMĚNY PRO ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY 
 

 

 
§10 

 
Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“) je: 
 

a)  alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání 
technického zaměření,  

b)  odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce 
alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; za odbornou praxi se 
považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb,  

c)  osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce  

 

ZMĚNA:  

 Získat osvědčení koordinátora BOZP mohou nově jen uchazeči s technickým vzděláním a praxí ve stavebnictví, 
stejně tak na opakovanou zkoušku KOO mohou jen uchazeči s technickým vzděláním. Zákon dává přechodnou 
dobu tohoto ustanovení. 

 

                                                                         §14 

(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit 
jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě 
stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby , a 
při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem, do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti 
koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

 

ZMĚNA:  

 Koordinátor BOZP musí být písemně určen již v přípravě stavby, od zahájení zpracování projektové 
dokumentace. Nejde jen o zpracování plánu BOZP v přípravě stavby, ale o ČINNOST koordinátora. Zde přehled 
povinností KOO v přípravě. Nejlépe sjednat si koordinátora BOZP v přípravě smluvně, kdy bude ve smlouvě 
figurovat konkrétní osoba a jeho zástupce. Výsledkem činnosti KOO je plán BOZP na staveništi 

 
(1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen:  

a)  v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán obsahující kromě 
náležitostí uvedených v § 15 odst. 2 také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o 
rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a 
zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 
na charakter stavby a její realizaci,  
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b)  bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré 
další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich 
činnosti,  

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem NV č. 591/2006 Sb. 

 

§ 7 

Koordinátor během přípravy stavby 

a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a 
zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby 
bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 
údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích 

 

§ 14 

 

Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby. 

ZMĚNA:  

 Koordinátor BOZP nemůže být ve smluvním vztahu se zhotovitelem.  

 

       §15 

(2)    Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, 
zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává 
koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé 
práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové 
trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během 
její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. 

 

ZMĚNA:  

 Následně po účinnosti zákona č.309/2006 Sb., bude v rámci NOVÉ přílohy č. 6 NV č. 
591/2006 Sb., stanoveny požadavky na obsah plánu BOZP. Jediným zpracovatelem plánu 
BOZP je odborně způsobilá osoba k činnosti Koordinátora BOZP. 

  

(3)    Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na 
staveništi uvedenými v plánu. 

 

 

 



ZMĚNA:  

 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci budou uvedeny v plánu BOZP v přípravě a budou 
podkladem při výběru zhotovitele. Zhotovitel musí počítat s např. návrhem kolektivního zajištění, které mu 
mohou navýšit cenu za práci pro zadavatele stavby. Koordinátor BOZP proto do plánu BOZP nemůže psát, buď 
kolektivní anebo osobní zajištění, ale musí jako odborník stanovit bezpečné a ekonomicky přijatelné řešení, 
které musí brát zhotovitel v úvahu. 

 

§ 16 
 

a)     nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o 
pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při 
těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, 

 

ZMĚNA:  

 Nejde o předávání registru rizik jednotlivých zhotovitelů, ale zhotovitel v termínu písemně informuje 
koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které zvolil včetně opatření k jejich odstranění. 
Koordinátor BOZP by měl spolupracovat s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik zhotovitele. 

 

§ 18 

(2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen  

 

a) bez zbytečného odkladu  

 

1.     informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na 

        staveništi během postupu prací,  

2.     upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné 
na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je 
oprávněn navrhovat přiměřená opatření,  

3.      oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění 
nedostatků vytýkaných koordinátorem,  

4.      postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami 

         vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů,  

 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem NV č. 591/2006 Sb. 

 

 

ZMĚNA:  

 Koordinátor BOZP má povinnost v případě porušování BOZP ze strany zhotovitele, oznámit zadavateli stavby 
tyto případy a ten má NOVÉ povinnost přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP. 

 

 

 

 



 

 

 

          NOVELA ZÁKONA Č. 251/2005 SB. o  

          INSPEKCI PRÁCE - SANKCE 
 

 

 

y) nedoručí ve stanoveném termínu oznámení o zahájení 
prací na stavbě splňující požadavky stanovené v § 15 
odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci nebo neprovede bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci, 

400.000 Kč  

nedoručení Oznámení o zahájení prací na OIP 8 dní před 
předáním staveniště. Koordinátor BOZP pouze dle smlouvy 
oznámení zpracuje a připraví pro zadavatele stavby 
k podpisu a odeslání, bez plné moci není oprávněn 
k odeslání na OIP. 

z) neplní povinnost zhotovitele poskytovat 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci62d), 

 

1 000 000 Kč 

za) nesplní některou z povinností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle § 10 odst. 4 nebo § 18 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 

300 000 Kč 

zd) v rozporu s § 10 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonává činnost 
odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v 
prevenci rizik nebo činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi bez příslušného 
oprávnění, 

 

400 000 Kč 

 

Koordinátor BOZP ani technik BOZP nemají platné 
osvědčení při výkonu své činnosti pro zadavatele. 

ze) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčí jednoho 
nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, 

400 000 Kč 

Zadavatel stavby neurčí koordinátora v přípravě či realizaci 
stavby. Určení nejčastěji smluvně, kde bude konkrétní 
osoba, která bude činnost pro zadavatele zajišťovat. 

zf) v rozporu s § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
nezajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi před zahájením prací nebo 
nezajistí jeho aktualizaci při realizaci stavby, 

 

400 000 Kč 

zg) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí 
součinnost všech zhotovitelů nebo jiné osoby s 
koordinátorem  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
celou dobu přípravy a realizace 

 

400 000 Kč 

Zadavatel musí mít ve smlouvě o dílo se zhotovitelem, že 
zavazuje všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem 
BOZP. 
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                   POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY 

                         ZJEDNODUŠENĚ 
 

 

 

 

1. Určit koordinátora BOZP v přípravě stavby (od zahájení prací na zpracování projektové 
dokumentace), příkazní smlouva na činnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 
Sb. a prováděcích předpisů, součástí činnosti je i zpracování plánu BOZP na staveništi a připravení 
oznámení o zahájení prací 

2. Určit koordinátora BOZP v realizaci stavby, aktualizace oznámení o zahájení prací a aktualizace 
plánu BOZP na staveništi (příkazní smlouva s koordinátorem pro realizaci stavby, v dostatečné době 
před výběrem zhotovitele, tak aby se stihlo zaslat oznámení o zahájení prací 8 dní před předáním 
staveniště) 

3. Zaslat Oznámení o zahájení prací na příslušný OIP 8 dní před předáním staveniště (nově za 
nedodržení termínu sankce) 

4. Zavázat všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP (ve smlouvě o dílo) 

5. Zadavatel je povinen přijmout opatření koordinátora BOZP při neplnění povinností zhotovitele 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

6. Při výběru zhotovitele postupuje v souladu s plánem BOZP 

 

KOORDINÁTOR BOZP NEMŮŽE BÝT ZHOTOVITEL ANI ZAMĚSTNANEC ZHOTOVITELE! 
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