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Kdy se určuje koordinátor?
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
“koordinátor”) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti
na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.
Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být
vykonávány toutéž osobou.

Kdy se neurčuje koordinátor?
Koordinátor se neurčuje: při přípravě a realizaci staveb:
u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací,
které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle nebo
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení.

Kdo je koordinátor?
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem
stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě
při realizaci stavby na staveništi.
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která je držitelem
odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou
osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede

realizaci stavby – stavbyvedoucím.
Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo
realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce.
Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené
předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost
koordinátora vykonávat sám.
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a
informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které
se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu
potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě
jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a
realizace stavby.
Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a
skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze
sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Povinnosti koordinátora při přípravě stavby
v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli
stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů
vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která 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,
bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby,
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,

provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Povinnosti koordinátora při realizaci stavby
bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele
stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na
staveništi během postupu prací,
bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele stavby na
nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem
stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn
navrhovat přiměřená opatření,
bez zbytečného odkladu oznámit zadavateli stavby, nebyla-li
zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke
zjednání nápravy.

Povinnosti koordinátora během realizace stavby
koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při
přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických
osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí
z povolání,
dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická
řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 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,
spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému
provádění jednotlivých prací nebo činností,
sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování,

zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez
zbytečného odkladu zjednání nápravy,
kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu
na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým
osobám,
spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi,
popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor
stavebníka,
zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván
stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.

Zajímavé odkazy
Zdroj: BOZPINFO – Dotaz: Kdy jsme povinni zajišťovat koordinátora
BOZP?

Související legislativa
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