Cíle zákona č. 88/2016 Sb.
Hlavní cíle
1. uvedení stávajícího zákona do souladu s požadavky
a poznatky praxe, které vyplynuly z aplikace zákona v
uplynulých letech;
2. zpřesnění a úprava transpozice rámcové směrnice Rady
89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a
ochrany zdraví zaměstnanců při práci a směrnice Rady
92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích
(osmá samostatná směrnice ve smyslu článku 16 odst. 1
směrnice Rady 89/391/EHS);
3. zapracování do zákona skutkové podstaty nových
správních deliktů a přestupků v oblasti bezpečnosti
práce v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, které navazují na upřesnění
povinností, zejména jednotlivých účastníků výstavby, a to
zadavatelů staveb, zhotovitelů a koordinátorů BOZP na
staveništích.
Další cíle novelizace zákona č. 88/2016 Sb.
 podílet se na realizaci Strategického cíle Evropské
komise pro léta 2014 – 2020 a zaručit bezpečné a zdravé
pracovní prostředí pro pracovníky,
 reagovat na poznatky získané při provádění kontrol
orgánů inspekce práce v ČR na pracovištích, ale i na
staveništích z hlediska bezpečného a zdraví neohrožujícího
výkonu prací a pracovních činností při provádění staveb a
při jejich užívání pomocí bezpečně prováděné údržby
staveb a na nepříznivý vývoj BOZP na staveništích.

JUDr. Anna Samková, Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení bezpečnosti práce
6. června 2016, Brno

Přehled změn schválených v zákonu č. 88/2016 Sb.
 Specifikace základních institutů práva na staveništích pro oblast
BOZP (zadavatel stavby, staveniště a zhotovitel aj.).
 Upřesnění odpovědností zaměstnavatele za BOZP nejen ve vztahu
k hlavnímu předmětu jeho činnosti, ale šířeji ve všech oblastech jeho
činnosti.
 Doplnění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP o povinnosti ve
vztahu k OZO
 Upřesnění koordinace činnosti několika odborně způsobilých osob v
prevenci rizik a koordinátora.
 Zpřísnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti koordinátora
 Zřízení a vedení kompletní evidence odborně způsobilých osob a
stanovení MPSV povinností při jejím vedení.
 Rozšíření okruhu osob vymezeného v § 12 o nové písm. e) v souladu s
novým občanským zákoníkem;
 Upřesnění pojmů fáze „přípravy stavby“, „realizace stavby“
 Zapracování zmocnění pro schválení prováděcího právního předpisu,
týkajícího se minimálních požadavků na zpracování plánu BOZP.
 Zakotvení povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP, aby se
náklady na BOZP zahrnuly při výběrových řízeních do celkových nákladů
na zhotovení stavby
 Upřesnění povinností zhotovitele a povinností koordinátora BOZP ve
fázi přípravy stavby a ve fázi její realizace tak, aby bylo možno
zhotovitele a koordinátory BOZP na staveništi lépe postihovat v
případech, že neplní svoje zákonné povinnosti.
 Upřesnění požadavků na MPSV jako akreditující orgán na vydávání
rozhodnutí o udělení, změně, prodloužení nebo zrušení akreditace.
 Stanovení standardizovaných požadavků prováděcím právním
předpisem na praktické dovednosti uchazečů o zkoušku a na obsah a
způsob provádění periodické zkoušky po ukončení platnosti jejich
osvědčení, tj. po 5-ti letech od úspěšně vykonané předchozí zkoušky.
 Doplnění do zákona o inspekci práce nové skutkové podstaty
přestupků fyzických a právnických osob.
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