NOVELA ZÁKONA
č. 309/206 Sb.

VIZE:
SPOLEČNÁ

Bezpečnost na staveništi

VIZE

MISE:
SPOLOČNÁ
VIZIA

Osvěta a vzdělávání zadavatelů a zhotovitelů staveb, projektantů,
dozorů, SÚ, samosprávy obcí zaměřené na problematiku v oblasti
BOZP na staveništi. Zpracování metodiky činnosti koordinátora BOZP
na staveništi a obsahu Plánu BOZP. Posílení jeho
odpovědnosti, prestiže, role a významu.

STRATEGIE:
Osvětu profesních skupin zajišťovat formou spolupráce v
oblasti BOZP, se záměrem rozšíření jejich povědomí a
znalostí prostřednictvím členů SPOLEČNÉ VIZE. Na základě
požadavků vzešlých z diskuzí u kulatého stolu, Workshopu a
semináře ale zejména mandátu členské základny, vyvíjet tlak
na odpovědné zástupce státní správy, aby přijímali opatření ke
zlepšení stávající situace.

Zákon č. 309/2006 Sb.
Navrhované změny

§3
odst. 1

Zaměstnavatel, který
provádí stavbu nebo se
na jejím provádění podílí
jako zhotovitel stavebních,
montážních, stavebně montážních,
bouracích nebo udržovacích prací
bez ohledu na jejich stavebně
technické provedení,
použité stavební výrobky,
materiály, konstrukce,
účel jejich využití a dobu
jejich trvání (dále jen „zhotovitel“),
pro jinou fyzickou osobu,
podnikající fyzickou osobu
nebo právnickou osobu
(dále jen „zadavatel stavby“)
na jejím pracovišti vymezeném
dočasně k realizaci stavby
(dále jen „staveniště“),
zajistí v součinnosti se
zadavatelem stavby
vybavení pro bezpečný
a zdraví neohrožující
výkon práce.

Plán BOZP na staveništi
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§ 14
odst. 1

ZADAVATEL
stavby
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.

PROJEKTANT
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§ 14
odst. 1

ZADAVATEL
stavby
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.

PROJEKTANT

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.

1. ZÁSADY BOZP
při práci na staveništi
2. POSOUZENÍ POTŘEBY
koordinátora BOZP
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§ 14
odst. 1

ZADAVATEL
stavby
Budou-li na staveništi
působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele,

Záměr

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.

PROJEKTANT

Koordinátor
BOZP

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.

Projektové řešení

Opatření BOZP
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ZADAVATEL
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Koordinátor
BOZP

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
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Projektové řešení

Opatření BOZP

Plán BOZP
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§ 15
odst. 2

ZADAVATEL
stavby

Záměr

Plán BOZP na staveništi
zpracovává koordinátor a dále pak, že v prováděcím
právním předpisu budou stanoveny bližší požadavky na
obsah a rozsah plánu:

PROJEKTANT

Koordinátor
BOZP

NV 591/2006 Sb. Příloha 6
Plán zpracovává koordinátor.
V plánu musí být uvedeny
základní informace o stavbě a staveništi, postupy

Projektové řešení

Opatření BOZP

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.

Plán BOZP

Zákon č. 309/2006 Sb.
Navrhované změny

§ 15
odst. 2

nastavení pravidel = řízení dodavatelů z hlediska opatření BOZP.

Plán BOZP - KOORDINACE BOZP
1. Úvod
2.

Základní údaje a všeobecné
údaje

3.

Informace potřebné pro vyplnění
„Oznámení o zahájení prací“

4.

Soupis podkladů a dokumentů

5. Harmonogram
6.

Postup staveniště

7.

Postup zemní práce

1)

Spolupráce a koordinace jen pokud existuje dobrá komunikace.

2)

Ověřování komunikace a relevantních informací
POSTUPY – RIZIKA - OPATŘENÍ.

3)

Koordinátor BOZP by měl řídit tok informací
mezi zhotoviteli – dodavateli.

8. Postup betonářské práce
9.

Postup zednické práce

10. Postup montážní práce
11. Postup bourací a rekonstrukční
práce
12. Postup stropy
13. Postup střechy
14. Postup řemeslných prací
15. Postup řešící jednotlivé práce a
činnosti a stanovící opatření
způsobená prolínáním
jednotlivých prací
16. Specifické požadavky na stavbu
17. Závěr

Koordinace BOZP na staveništi:
- co se může stát
- kde se to může stát
- jak se to může stát
- jaké to bude mít důsledky
-a jaké další děje nastanou
a k jakým škodám na zdraví dojde.

Plán BOZP

POSTUPY

1. Postup staveniště
2. Postup zemní práce

3. Postup betonářské práce

řešících bezpečnostní opatření pro realizaci stavby tak, aby tato
opatření zajistila bezpečnost práce pro všechny zúčastněné na
stavbě, včetně veřejnosti dotčené prováděnými pracemi.

4. Postup zednické práce
5. Postup montážní práce
6. Postup bourací a rekonstrukční práce
7. Postup stropy

8. Postup střechy
9. Postup řemeslných prací
10. Postup tzv. prolínání jednotlivých prací
11. Specifické požadavky na stavbu

Plán BOZP

POSTUPY

1. Postup staveniště
2. Postup zemní práce

3. Postup betonářské práce

řešících bezpečnostní opatření pro realizaci stavby tak, aby tato
opatření zajistila bezpečnost práce pro všechny zúčastněné na
stavbě, včetně veřejnosti dotčené prováděnými pracemi.

4. Postup zednické práce
5. Postup montážní práce
6. Postup bourací a rekonstrukční práce
7. Postup stropy

8. Postup střechy
9. Postup řemeslných prací
10. Postup tzv. prolínání jednotlivých prací
11. Specifické požadavky na stavbu

Plán BOZP

KOORDINACE BOZP
nastavení pravidel = řízení opatření BOZP.

stanovení
• termínů a četnosti KD BOZP
• seznamování s riziky vznikajícími v průběhu stavby

-

evidence pracovníků a osob na stavbě
aktualizace POSTUPŮ - pracovních činností
aktualizace seznamu pod-zhotovitelů
řešení ochrany tzv. třetích osob dotčených stavbou
řešení evakuace osob ze staveniště ……
rizika – TP – POSTUPY – OPATŘENÍ – způsob předání
PO – ( a areálu stavby práce se zvýšeným požárním nebezpečím)
plán zdvihacích prací
plán dočasných energetických rozvodů a osvětlení
plán DSK
řešení záchrany osob při práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Plán BOZP

POSTUPY

1. Postup staveniště
2. Postup zemní práce

3. Postup betonářské práce

řešících bezpečnostní opatření pro realizaci stavby tak, aby tato
opatření zajistila bezpečnost práce pro všechny zúčastněné na
stavbě, včetně veřejnosti dotčené prováděnými pracemi.

4. Postup zednické práce
5. Postup montážní práce
6. Postup bourací a rekonstrukční práce
7. Postup stropy

8. Postup střechy
9. Postup řemeslných prací
10. Postup tzv. prolínání jednotlivých prací
11. Specifické požadavky na stavbu

SPOLEČNÁ

ZÁPIS KDBOZP – OBSAH:

VIZE

- KDO
- CO
- KDE
SPOLOČNÁ
VIZIA

Zápis
KDBOZP

- jaké TP - POSTUPY
- jaká RIZIKA
- OPATŘENÍ - ŘEŠENÍ
- KONTROLA BOZP
- OPATŘENÍ - ŘEŠENÍ
- UPOZORNĚNÍ
- ZHOTOVITELE
- ZADAVATELE

SPOLEČNÁ

ZÁPIS KDBOZP – OBSAH:

VIZE

- KDO
- CO
- KDE
SPOLOČNÁ
VIZIA

Zápis
KDBOZP

- jaké TP - POSTUPY
- jaká RIZIKA
- OPATŘENÍ - ŘEŠENÍ
- KONTROLA BOZP
- OPATŘENÍ - ŘEŠENÍ
- UPOZORNĚNÍ
- ZHOTOVITELE
- ZADAVATELE
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§ 10
odst. 1
odst. 2

Nově je koncipován § 10 – ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

koordinátor BOZP
na staveništi

V odst.1 jsou uvedeny předpoklady
odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik :
Předpoklad odborné způsobilosti zůstává stejný jako uvádí nynější platné znění zákona.
V odst. 2 jsou uvedeny předpoklady
odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi
alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření
nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,
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,
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1.

§ 10
odst. 1
koordinátor

odst. 2 BOZP

2.
3.
4.

na staveništi

5.
Metody a činnosti
koordinátora BOZP 6.
na staveništi

Povinnosti koordinátora
BOZP ve fázi realizace
stavby:

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na
staveništi během postupu prací – vyhledání rizika na staveništi?
upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v BOZP – prokazatelně?
vyžadovat zjednání nápravy a navrhovat přiměřená opatření
oznamovat zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata
přiměřená opatření ke zjednání nápravy
koordinovat spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci
pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného
provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby
uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých
prací nebo činností
sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště
spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro BOZP a s fyzickou osobou provádějící
technický dozor stavebníka
zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle
zvláštního právního předpisu
navrhovat termíny a organizovat kontrolní dny BOZP
sledovat dodržování plánu BOZP a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě
zjištěných nedostatků
provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP, o tom, zda a jakým způsobem byly
tyto nedostatky odstraněny.
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§ 10
odst. 1
koordinátor

odst. 2 BOZP

na staveništi

§ 14

Odst. 2)

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

Zákon č. 251/2005 Sb.
O inspekci práce

§ 17 a 30

Přestupky
a správní delikty:

2361 × 523 - suip.cz

Neprovedení aktualizace oznámení o zahájení prací – až

400 000 Kč

Neplnění povinností zhotovitele vůči koordinátorovi – až 1 000 000 Kč

Neplnění povinností OZO k zajišťování úkolů v prevenci – až

300 000 Kč

Výkon činností OZO bez příslušného oprávnění - až

400 000 Kč

Neurčení koordinátora – až

400 000 Kč

Nezajištění zpracování plánu BOZP na staveništi – až

400 000 Kč

Nezajištění součinnosti všech zhotovitelů s koordinátorem – až

400 000 Kč

DĚKUJI ZA POZORNOST

Bc. Vladimír Mílek

E-mail: milek@k4.cz
Mob.: 733 625 979

