KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Význam koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví na staveništi
Charakter stavební činnosti se vyznačuje mnoha
specifickými rysy, kterými jsou zejména:
• kombinace běžných stavebních a montážních
prací,
• specifika technická i technologická,
• průběžné změny v průběhu výstavby.
Tyto základní odlišnosti kladou nejen na vlastní
výstavbu, ale i na aspekty bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci zcela jiné nároky, než u běžné
tovární výroby. Tato rozdílnost způsobuje
významně větší výskyt pracovních úrazů.
Stavebnictví je také důkazem skutečnosti, kdy nelze
jen zákazy a příkazy vyřešit bezpečnost a ochranu
zdraví při práci. Proto požadavek na koordinátory
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se datuje již
od roku 1992, kdy byla vydána Směrnice rady
92/57/EHS o minimálních bezpečnostních a
zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat
na dočasných nebo mobilních staveništích. V ČR je
požadavek na zřízení funkce koordinátora platný od
roku 2007. Požadavek a podmínky, kdy je nutné
zajistit koordinátora na staveništi, je dán Zákonem
č. 309/2006 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy.
Působnost koordinátora se vztahuje jak na fázi
projektové přípravy, tak na fázi realizační. Zejména
fáze projektové přípravy bývá významně
podceňována. Zodpovědnost za ustanovení
koordinátora má zadavatel stavby, investor a to za
podmínek stanovených legislativou.
Náš pohled na výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi
Na každou stavební zakázku je nutný individuální
pohled ve vztahu k veškerým rizikům, která pro
investora vyplývají. Mnohdy se zapomíná na
skutečnost, že se nejedná jen o negativní dopady na
životy a zdraví konkrétních jednotlivců, ale i o
dopady ekonomické. Mezi ně mimo jiné patří
náklady spojené:
• se zpožděním výstavby (finanční ztráty),
• se soudním řízením,
• s náhradami škod,
• se ztrátou zakázky,
• se špatnou pověstí.
Je zřejmé, že při současných technologiích a
rychlosti výstavby již není možné vystačit na pozici
koordinátora na staveništi jen s kvalifikací
bezpečnostního technika. Také je třeba mít na
zřeteli, že doklad o odborné způsobilosti
koordinátora BOZP je pouze předpokladem pro
výkon této práce, ale nic nevypovídá o vlastní
schopnosti tuto roli úspěšně zvládnout.
Každý, kdo se zabývá managementem jistě ví, že
hodnoty tvoří konkrétní lidé. K tomu, aby hodnoty

byly efektivně tvořeny je nezbytný komplexní
pohled. Pokud takový pohled není uplatňován, není
zaručeno správné řízení rizik ani jejich prevence ve
všech fázích přípravy a realizace stavby. Práce,
které nejsou prováděny v souladu s požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví, nemohou být ani
kvalitní. Pokud nejsou vytvořeny požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví, nejsou a ani nemohou
být vytvořeny předpoklady pro zajištění ostatních
požadavků, jako kvalita produktu, šetrnost
k životnímu prostředí a následná spokojenost
budoucích uživatelů díla.

Ukázka díla našich klientů.

Co není ani nemůže být úkolem koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi ?
Účel a poslání koordinátora jsou zcela jasně
popsány v legislativě evropské unie i legislativě
tuzemské. Legislativní rámec je velmi důležitý.
Zabraňuje kolizi s jinými právními normami a
kolizi vstupu do cizích práv a povinností. I když
jsou snahy smluvně přenést veškerou odpovědnost
za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
koordinátora, není takovýto způsob právně čistý a
je velmi diskutabilní jeho právní vynutitelnost.
Důsledkem je popření účelu koordinátora a
nenaplnění požadavku k vyšší ochraně zdraví a
životů. Koordinátor nemůže převzít:
• povinnosti, které vyplývají zaměstnavatelům i
zaměstnancům ze zákoníku práce,
• povinnosti, které vyplývají ze stavebního
zákona.
Kromě jiného je povinností koordinátora
upozorňovat zadavatele a zhotovitele stavby na
nedodržování právních předpisů a předpisů
souvisejících a na zjištěné nedostatky. Pokud by
byly na koordinátora přeneseny povinnosti nad
rámec zákona, nastala by následující zcela
nesmyslná situace:
•

koordinátor kontroluje sám sebe,
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•
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•

koordinátor nemá pro tuto činnost oporu
v zákoně,
koordinátor tříští kontrolní činnost investora,
koordinátor nemá žádnou právní oporu pro
vymáhání jím stanovených opatření.
V čem jsme jiní ? V čem tkví výhody
spolupráce s námi ?

Jsme nezávislí a hlavním cílem je vždy spokojenost
našeho zákazníka a jeho ochrana před riziky. Jsme
vždy na Vaší straně. Naše zkušenosti jdou napříč
celým procesem stavební výroby, montážních prací
i realizací technologií. Tedy orientace na komplexní
přístup. Dokážeme využívat zkušenosti z jiných
oblastí. Náš rizikově orientovaný pohled vždy hledá
optimální řešení výhodné pro všechny strany.
Hledáme pozitivní kroky vpřed. Každý projekt je
pro nás výzvou.
I když v pozici koordinátora zabezpečujeme
prioritně požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, kvalitativně vyšší úroveň je dána širokými
znalostmi z ostatních oblastí.
Co je základem pro naše tvrzení ?

Kromě dlouhodobého působení firmy na trhu je to
finanční stabilita a zajištění vlastních rizik, bez
nichž bychom se nemohli účastnit státních zakázek,
je to především odborná způsobilost a zkušenost
z oblasti:
• projekčních činností,
• přípravy a realizace investičních celků,
• realizace stavebních zakázek,
• auditorské činnosti QMS, OHSAS, EMS,
• specificky orientovaných
standardů na
bezpečnost a ochranu zdraví,
• supervizní činnosti,
• hodnocení rizik,
• krizového plánování a řízení.
Důkazem jsou rozsáhlé reference a certifikáty od
renomovaných společností.
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Příčina nedostatečné přípravy projektů spočívá i
v tom, že ne každý umí vyčíslit ztráty způsobené
nedostatečnou přípravou, ocenit možná potenciální
rizika a jejich důsledky v období celého životního
cyklu realizovaného produktu. Výhodou pro naše
klienty je uplatňování vhodné metodiky pro řízení
změn, účinný způsob monitorování a pokud to
klient požaduje i on – line přístup k dokumentaci
realizovaných prací. Všechny uvedené postupy a
řešení šitá na míru je možné uplatňovat jen při
dobré vzájemné komunikaci.
Co Vám můžeme nabídnout ?
•
•
•
•
•
•
•

Nezávazné konzultace,
způsoby a metody vhodného výběru
dodavatelů,
naše zkušenosti,
korektnost a stabilitu při vzájemné spolupráci,
jistotu, že jste naplnili zákonné požadavky,
možnost spolupráce v souvisejících oblastech,
školící činnost.

Proč jsou naše projekty úspěšné ?
Proč dlouhodobá spolupráce přináší výrazně
vyšší přidanou hodnotu ?
Klíčem k úspěšnosti je příprava každého projektu a
zejména identifikace rizik každého projektu. To
však není možné bez dostatečných znalostí. Tato
obecná pravda je platná pro každou činnost.
Současně platí: „Těžce na cvičišti, lehce na
bojišti.“. Současná realita však tuto skutečnost
mnohdy nerespektuje. Zanedbání této skutečnosti
je graficky znázorněno na následujícím obrázku.
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