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Str. 37 Zadavatelé staveb a bezpečnost práce ve stavebnictví 

9 Souhrnný přehled povinností zadavatele

Souhrnný přehled povinností zadavatele zpracovaný ve formě jednoduchého Checklistu: 

PČ Povinnost zadavatele stavby
Splněno Poznámka

(jak, kým, …)Ano Ne

1

Určit koordinátora ve fázi přípravy a ve fázi realizace – 
koordinátor pro přípravu se určuje při zahájení 
projektování projektové dokumentace pro stavební 
povolení, koordinátor pro realizaci od předání staveniště – 
řeší se smlouvou o dílo mezi zadavatelem a koordinátorem 
(pozn. nemělo by se jednat o  příkazní smlouvy) *)

2

Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které 
se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi – výhod-
né je toto uvést ve smlouvě o dílo s koordinátorem *)

3

Poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost – prak-
ticky např. tím, že dostane-li zadavatel stavby od koordi-
nátora informaci, že nějaký zhotovitel opakovaně porušuje 
bezpečnost práce, je povinen vůči němu přijmout opatření 
vedoucí ke zjednání nápravy – § 18 odst. 2 písm. a) bod 3 
zákona č. 309/2006 Sb. *)

4
Zavázat všechny zhotovitele stavby k součinnosti s koor-
dinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby – řeší 
se ve smlouvách s projektantem nebo zhotovitelem *)

5 Zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi – většinou je 
to řešeno určením koordinátora pro přípravu *)

6
Podepsat oznámení o zahájení prací – často si přípravu 
(vyplnění přílohy) objedná u koordinátora pro přípravu nebo 
realizaci a je to i součástí plánu BOZP

7
Doručit oznámení o zahájení prací – měl by mít doklad 
o doručení, výhodné využít datových schránek, nedoručovat 
přes koordinátora apod. *)

8
Zajistit, aby byl stejnopis oznámení o zahájení  prací vy-
věšen na viditelném místě u vstupu na staveniště – může 
řešit smluvně přes koordinátora, nebo zhotovitele

9
Provést bez zbytečného odkladu aktualizaci oznámení 
o zahájení prací – neposílá se na OIP, ale vyvěšuje se pouze 
na staveništi *)

10 Zajistit aktualizaci plánu BOZP – většinou provádí 
koordinátor ve fázi realizace *)

11

Při určování koordinátora prověřit, zda  má doklad 
o úspěšně složené zkoušce (platnost 5 let) a platné živ-
nostenské oprávnění na provádění prací v oblasti bezpeč-
nosti práce *)

*) správní delikty se sankcí do 400 000,– Kč
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