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Příloha č. 1 
Povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - 

příkazníka 
 
Příkazník vykonává zejména níže uvedené činnosti:  
 
1. V případech, kdy při realizaci stavby 
  
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

  
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  
 
je příkazník povinen jménem příkazce doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, je příkazník jménem příkazce povinen provést 
bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Příkazník je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu 
oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 
stavby až do ukončení prací a předání stavby příkazci k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být 
označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené 
údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umísťované na staveništi nebo stavbě. 
 
2. V případech, kdy při realizaci stavby budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., stejně jako v případech 
podle odst. 1, příkazník zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jako "plán BOZP") podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu BOZP je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. 
 
3. Příkazník je při přípravě stavby povinen 
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat příkazci 

jako součást plánu BOZP 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, 

  
b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby poté, co bude 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 prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 

Sb. 
 
4. Příkazník je při realizaci stavby povinen: 
 
a) bez zbytečného odkladu 
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I. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 

II. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné 
na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je 
oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

III. oznámit příkazci případy podle bodu II., nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

  
b) provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 

Sb. 
 
 


