
Úvodní slovo 
 

Vážení čtenáři. Ráda bych 

Vám představila tento 

neperiodický zpravodaj pro 

odborníky nejen v oblasti 

koordinace BOZP, ale také pro 

zadavatele staveb, zhotovitele 

a další odborně způsobilé 

osoby, techniky a nadšence. 

Tento zpravodaj se bude 

zabývat aktuálními tématy ze 

světa bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Oceníme vaše 

náměty a připomínky, 

doporučení, zkušenosti, 

dotazy. V případě Vašeho 

svolení budeme informovat 

kolegy prostřednictvím tohoto 

zpravodaje. 

 

V současnosti jsme otevřeli 

téma Honorování Plánu BOZP 

a samotný výkon činnosti 

koordinátora BOZP a to jak v 

diskuzích na našem 

facebooku 

(www.facebook.com/karoei.c

z), tak i na odborných 

seminářích pořádaných naší 

společností. Bohužel se stále 

setkáváme jak na FB, tak i na 

seminářích se stejnou reakcí. 

Vaši kolegové potvrzují, že 

honorování je složité, ale 

připouštějí, že sami s tím 

bohužel nemohou nic dělat. 

 

Ing. Eva Štoudková, Ph.D. 

01/16 

Plánované akce 
 

Do konce roku 2016 nám 

zbývá pár týdnů, ale i přes to 

jsme se rozhodli nabídnout 

Vám ještě tři naše odborné 

kurzy, zabývající se novelou 

zákona č. 309/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a 

jejich prováděcích předpisů. 

Všechny kurzy budou 

pořádány v Ostravě, a to v 

termínech: 

Zhotovitel stavby a 

koordinátor BOZP 2.000,- Kč 

bez DPH: 

 29. listopadu 2016 

 

Plán BOZP a koordinátor  

BOZP 1.400,- Kč bez DPH: 

 30. listopadu 2016 

 

Zadavatel stavby a 

koordinátor BOZP 2.000,- Kč 

bez DPH: 

 1. prosince 2016 

 

Do konce roku Vás budeme  

nadále informovat o termínech 

vzdělávacích a odborných 

kurzů pro rok 2017. 

Měli by jste zájem vyjádřit se k 

některému z témat, nebo máte 

své zkušenosti? Sepište Vaše 

zkušenosti a názory a zašlete 

je na e-mail společnosti 

(karoei@karoei.cz) a my je 

zveřejníme v tomto zpravodaji. 

neperiodický zpravodaj pro odborníky v oblasti koordinace BOZP ve 
stavebnictví, zadavatele, zhotovitele staveb a nejen pro ně 

Důležité informace 
 

Na stánkách našeho FB profilu 

(www.facebook.com/karoei.cz) 

najdete informace k odborným 

kurzům, pravidelně se ing. 

Josef Štoudek vyjadřuje k 

aktuálním tématům z oblasti 

koordinátora BOZP. Sami zde 

můžete přidat svůj názor, 

poznatek, rozpor.  

 

Společnost KARO E-I, spol. s r. 

o. podala na podzim letošního 

roku žádost na MPSV o udělení 

akreditace na provádění 

zkoušek odborné způsobilosti k 

činnosti koordinátora BOZP. V 

souvislosti s tím plánujeme v 

příštím roce pořádat také 

přípravná školení k těmto 

zkouškám, jak pro zkoušku 

základní, tak pro zkoušku 

periodickou (opakovanou po 

pěti letech). 

 

Na posledním odborném 

semináři byl vysloven nápad 

založit odbornou organizaci 

zaštiťující v České republice 

koordinátory BOZP, odborné 

osoby, techniky i nadšence, a 

proto se ptáme i vás. Byli by 

jste pro myšlenku, založit 

takové sdružení (organizaci)? 

Vaše nápady a připomínky 

prosím směřujte na můj e-mail. 
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     Nedávno jsem se setkal s několika kolegy z branže. A o čem jsme hovořili? O honorování 

prací koordinátora BOZP. Ale to není téma poslední doby. To je téma od roku 2006. Jenže v této 

době se opět dostává do popředí. 

     Zpracovávali jsme nabídku na zpracování plánu BOZP a vlastní výkon koordinátora na 

stavbě. Byli jsme upozorněni na to, že cena za zpracování a aktualizaci plánu BOZP může činit 

maximálně 4.500,- Kč, jinak to vedoucí neschválí. Rozumím tomu. Viděl jsem i plány, za které 

koordinátor fakturoval 2.500,- Kč. 

    Zákon č. 309/2006 Sb., stejně jako prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., se o plánu ve 

svých ustanoveních zmiňuje. A nařízení vlády č. 591/2006 Sb. velmi podrobně stanovuje, co 

má plán BOZP obsahovat (tedy v nové příloze č. 6 k tomuto nařízení vlády).  

     V zákoně č. 309/206 Sb. i v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. jsou taxativně uvedeny 

povinnosti koordinátora BOZP. V § 15, odst. 2 zákona č. 308/2006 Sb. je uvedeno, že „plán 

zpracovává koordinátor“.  Je to uvedeno jednoznačně. A kdo zodpovídá za obsah 

zpracovaného plánu? No přece jeho zpracovatel, tedy koordinátor.  

     Já musím při jeho zpracování prostudovat projektovou dokumentaci (tedy pokud jsem nebyl 

určen jako koordinátor v přípravné fázi a tuto podrobně znám), musím spolupracovat se 

zhotovitelem stavby (ten bude opatření uložená v plánu realizovat), se zadavatelem stavby (ten 

bude opatření realizovaná zhotovitelem financovat), musím si budoucí staveniště osobně 

prověřit, musím některé věci před vlastním zapracováním do plánu konzultovat s dalšími 

institucemi, protože nejsem Všeználek (stavební úřad, OIP) a musím ten plán dát do formy 

s patřičně vypovídající hodnotou. Toto všechno chce svůj čas. A pan vedoucí mně stanovil za 

tuto práci maximální částku 4.500,- Kč. 

    Stále se setkávám s plány BOZP, které obsahují zkopírovaná ustanovení zákonů, nařízení 

vlády nebo vyhlášek. Také obsahují povinnosti zadavatele stavby, povinnosti zhotovitele, 

povinnosti koordinátora (toto všechno si snad mohu najít v příslušných zákonech), 

traumatologický plán, poskytování první pomoci (někdy i kojencům – kojenci také budou na 

staveništi?) a spoustu dalších, podle mého názoru, nesmyslných věcí. Někdy mě to připadá, že 

mají někteří kolegové koordinátoři strach, že jim investor za jednoduchý a přitom kvalitně 

zpracovaný plán nezaplatí a proto do něj „zapatlají“ kde co, ale podstatné věci ve svém plánu 

nemají. 

     Ale zpět k ceně za plán. Když věnuji plánu odpovídající pozornost, určitě jej nezpracuji za 

dva – tři dny. A když jej budu dělat zodpovědně, tak budu asi pracovat zadarmo, protože pan 

vedoucí rozhodnul, že za plán zaplatí těch už uváděných 4.500,- Kč. Ale za obsah plánu je 

odpovědný zpracovatel, tedy já, ne pan vedoucí odboru investora. 

     Na jednom oblastním inspektorátu práce posuzovali velice pěkně zpracovaný plán BOZP 

(tedy byl opravdu vychválen). A tak jsme zjišťovali, jak byl vlastně zpracován. Tak tedy 

zpracovával jej koordinátor, statik a odpovědný pracovník zhotovitele stavby a zástupce 

investora. A tito jej zpracovávali tři, opravdu tři, měsíce. Jaký je asi měsíční příjem každého 

z těchto pracovníků. Na kolik ten plán, a opět zdůrazňuji velmi kvalitně zpracovaný, vyšel? To 

jsem, prosím, nezjišťoval. Nebylo by to vhodné. 
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 Samostatnou částí je zpracování plánu BOZP projektanty, kteří mají ve smlouvě smluvně 

uvedeno, že plán je součástí projektové dokumentace. Znám projekční kanceláře, které mají ve 

svém kolektivu velmi dobré koordinátory, kteří plán jako součást projektové dokumentace 

zpracují. A s takovými to plány se v realizační fázi velmi dobře pracuje. 

     A také znám plány BOZP v projektové dokumentaci pro další potřebu absolutně 

nevyužitelné. 

     Ale jak pozná zadavatel stavby, že je plán kvalitní a zaslouží si i kvalitní odměnu (tedy když 

není profesionální stavař, ale třeba lékař, který si nechal postavit soukromou ordinaci)? To 

bychom mohli probrat někdy příště. 

Jak se tedy zachováme v budoucnu? Budeme se zase snažit vyhrát zakázku „za každou 

cenu“? 

     Už jsme se v minulosti setkali s oznámením zadavatele stavby o výběru nejvhodnější 

nabídky, ve kterém bylo uvedeno, že nabízená cena je v místě a čase obvyklá. Tedy nebylo 

v tomto oznámení uvedeno, že je cena nejnižší. Samozřejmě je to také o „osobní statečnosti“ 

pracovníků rozhodujících o zadání zakázky koordinátorovi. Jedním z kritérií také musí být 

zkušenost koordinátora s daným typem stavby, reference, apod. V současné době již není cena 

jediným kritériem.  

JoŠt (Josef Štoudek) 
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Kontaktní informace 

 

Ing. Josef Štoudek   Ing. Eva Štoudková, Ph.D. 

josef.stoudek@karoei.cz   eva.stoudkova@karoei.cz 

Tel: 724 029 890   Tel: 724 323 588 

 

Těšínská 467/147 

716 00  Ostrava – Bartovice 

 

www.karoei.cz 

www.facebook.com/karoei.cz 

 


