
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, kamarádi, 

odborníci. Pomalu se blíží 

půlka února a náš nový rok 

se tudíž rozjíždí. S nadějí a 

vírou, že bude šťastný, plný 

elánu, prožitý ve zdraví a 

bohatství. Bohatstvím mám 

na mysli především bohatství 

úspěchu, nových zkušeností a 

znalostí, nových kontaktů a 

možností. Nechť je tento rok 

rokem setkání starých přátel 

a kolegů, ale také rokem 

setkání nových a také  

plodných. 

 

Jistě všichni bilancujeme rok 

předešlý, osobní i profesní 

úspěchy i neúspěchy, splněná 

předsevzetí a plány. Opět 

začínáme s čistým diářem, 

vše se teprve bude dít, jistě i 

vy máte nová předsevzetí a 

plány. Přeji vám, ať se vše 

vydaří dle vašich představ. 

 

Stále pokračujeme v našem 

seriálu o honorování Plánu 

BOZP. Zasílejte nám své 

připomínky, zkušenosti, 

dotazy, rádi se budeme podíle 

na zlepšení BOZP u nás v 

České republice.  

 

 

Ing. Eva Štoudková, Ph.D. 

 

01/17 
Plánované akce 

 

Je začátek února a zima se 

stále hlásí o své místo na 

Zemi. Sněhová nadílka je 

bohatá, a provádění 

stavebních prací ve 

venkovních prostorách velmi 

nesnadné. Využijte tedy paní 

zimu k oprášení legislativních 

záležitostí v oblasti BOZP, 

přijďte si poslechnout naše 

semináře, prodiskutovat 

sporné situace, podělit se s 

námi o vaše zkušenosti. 

Přijďte s návrhem, jak dělat 

věci jinak, lépe. Stále se 

všichni učíme, učíme se 

navzájem od sebe samých. 

Praxe nás staví do pozice, kdy 

se musíme rozhodnout, 

většinou se musíme 

rozhodnout hned a za svá 

rozhodnutí také musíme 

přijmout odpovědnost.  

 

Navštivte naše kurzy konané 

pro koordinátory BOZP, 

zadavatele, zhotovitele, 

technické dozory zadavatele i 

další širokou veřejnost. 

 

Na letošní rok opět plánujeme 

jako společnost vyrazit na 

moře s naší KARO YACHT, 

ještě nemáte zařízenou 

dovolenou, poplujte s námi . 

 

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

Důležité informace 
 

Dne 16. ledna 2017 jsem se 

sešli v malém počtu na již 

avizovaném 1. kulatém stole, 

kde se projednávala myšlenka 

založení profesní organizace, 

která by zastřešovala 

koordinátory BOZP na 

staveništi v naší republice. 

 

Bylo dohodnuto, že profesní 

organizace (spolek, komora) by 

měla především spolupracovat 

s koordinátory BOZP, ale i 

dalšími odborníky, působící v 

této oblasti bezpečnosti (na 

staveništi) a především s 

kontrolními orgány, 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, Státním 

úřadem inspekce práce, 

Stavebními úřady, a další. 

 

Tento úkol je nesnadný, bude 

vyžadovat spoustu času 

(kterého máme všichni velmi 

málo), energii, zapálení a 

ochotu věnovat se celé této 

organizaci nad rámec svých 

pracovních povinností. Jistě, 

jeden člověk toto sám nemůže 

zvládnout, tento úkol vyžaduje 

tým, tým odborníků s chutí 

něco změnit, změnit k lepšímu. 

 

 



Ve svém posledním příspěvku jsem se zamýšlel nad kumulací činností technického dozoru a 

koordinátora. Na menších stavbách s tím nemám problém, ale na složitějších stavbách to 

problém může být. A s tím samozřejmě souvisí i odměna za vykonanou práci. A nechci se 

vracet k tomu, že někteří kolegové dávají výkon koordinátora na staveništi jako „bonus“.  

Mám někdy pocit, že si někteří kolegové koordinátoři neumí spočítat nabídkovou cenu. Neví, co 

všechno do této ceny patří a co ne. A tak pouze cenu „střílí“ podle toho, s jakou cenou šli při 

poslední nabídce na trh a nebyli úspěšní. Tak ji (aniž by nabídkovou cenu spočítali) jenom 

přiměřeně sníží (podstřelí) a čekají, zda náhodou nevyhrají. 

Na setkání s ostatními kolegy koordinátory občas slyším názor, že takovéto koordinátory 

budeme hlásit na OIP, protože činnost řádně nevykonávají. Je to samozřejmě možné, ale proč 

si takové koordinátory ale nepohlídá zadavatel, který je platí. Ale o tom již byla řeč minule. 

Nepochybně zde chybí „osvěta“ v řadách zadavatelů staveb. Ale i zde není, bohužel, ze strany 

zadavatelů o nějako osvětu zájem. 

Některé profese mají svoje odbory a odborářské předáky, kteří za ně bojují a snaží se jim 

opravdu vybojovat co nejlepší odměny za práci (lékařský odborový klub, řidiči autobusů, 

horníci, pracovníci v hutích a další). To jenom koordinátoři BOZP bojují každý za sebe a za 

každou cenu. 

Od nového roku bude účinná novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě. Tato je 

rozdělena do 8 skupin, kdy v 1. skupině je minimální mzda 11.000 Kč, to je 66,00/hod. (jedná 

se o nenáročnou profesi a do této kategorie patří např. pomocník v kuchyni, pomocník v 

obchodě, uklízečka), ve druhé skupině 12.200 Kč, tedy 72,90/hod. (pokojská, domovník 

trafikant), ve skupině třetí 13.400 Kč, tedy 80,50/hod. (holič – kadeřník, automechanik, číšník), 

skupina čtvrtá 14.800 Kč, tedy 88,80/hod. (instalatér, účetní, průvodce – tlumočník), skupina 

pátá 16.400 Kč, tedy 98,10/hod. (mistr odborných prací, řidič nad 3,5 t, všeobecná sestra), 

skupina šestá 18.100 Kč, tedy 108,30/hod. (programátor, správce sítě, samostatný 

projektant), skupina sedmá 19.900 Kč, tedy 119,60/hod. (finanční expert, učitel na vysoké 

škole, lékař) a skupina osmá 22.000 Kč, tedy 132,00/hod. (finanční a obchodní šéf, makléř na 

finančním a kapitálovém trhu, náročné systémové a tvůrčí práce). Uvedená minimální mzda je 

stanovena při 40 hodinovém pracovním týdnu. Je to, prosím, minimální mzda. A zaručená 

mzda nám garantuje nejnižší možný příjem v určité profesi. 

A kam patří koordinátor BOZP. Podle mého názoru do skupiny zahrnující provozně technické 

práce, kde se v šesté skupině hovoří o „koordinaci přípravy a realizace investic“. A opět, 

prosím, zdůrazňuji, že se jedná o minimální mzdu. Tato je zajištěna zaměstnancům. Ale jaký 

mají zajištěný minimální příjem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)? A zase narazíme 

na (pro mě nepochopitelné) dumpingové ceny (tedy ceny pod hranicí nákladů). 

 Ceny máme evropské, náklady na život české. Několik údajů pro srovnání výdělků náhodně 

vybraných profesí     

   Německo  Česko 

Pracovník v administrativě  86.427,- Kč  18.400,- Kč 

Zedník   75.579,- Kč  17.794,- Kč 

Inženýr ekonomie  135.000,- Kč  32.303,- Kč 

Obkladač   71.572,- Kč  17.794,- Kč 

Elektromechanik  83.234,- Kč  25.567,- Kč 
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Bohužel jsem v této srovnávací tabulce nenalezl to, co nás asi nejvíce zajímá. Srovnání 

koordinátorů BOZP.  

 

V letošním roce se bude průměrná mzda v České republice pohybovat do 27.000,- Kč. A může 

mít koordinátor alespoň průměrnou mzdu? 

 

Někteří zadavatelé staveb požadují v nabídkách koordinátorů hodinové zúčtovatelné sazby a 

podle nich porovnávají jednotlivé nabídky, bez ohledu na zkušenosti koordinátora s daným 

typem staveb nebo s rozsahem staveb (9 dopravních staveb po celém kraji vyhrál v jednom 

balíku kolega koordinátor – OSVČ. Podle mého názoru vůbec nebyl schopen takový rozsah prací 

sám zvládnout. Investor mu zakázku přidělil, dal totiž nejnižší cenu. Ta cena byla čtvrtinová ve 

srovnání s ostatními nabídkami.). Ale i takto uvedená hodinová zúčtovatelná sazba není jenom 

za vlastní výkon koordinátora na stavbě. Tam budu například 4 hodiny denně. Ale já musím 

ještě před tím prostudovat projektovou dokumentaci, seznámit se s podmínkami na staveništi a 

s jeho okolím, musím spolupracovat se zadavatelem a zhotovitelem stavby při zpracování plánu 

BOZP. A v průběhu stavby budu aktualizovat plán BOZP, budu některé věci konzultovat s 

jinými orgány (např. s OIP, s kolegy koordinátory, kteří obdobný typ stavby již v minulosti 

zajišťovali) a mnoho dalších činností. Do nabídkové ceny musím také zapracovat dopravní 

náklady koordinátora, pojištění koordinátora (na jedné stavbě vyžadoval zadavatel stavby 

pojištění koordinátora ve výši 50 mil. Kč – pojistná částka činila 75.000 Kč), režijní náklady, 

přiměřený zisk a další. Takže v této hodinové zúčtovatelné sazbě musí být zahrnuty i tyto další 

částky. 

 

Takže co uděláme, kolegové, s těmi, co nám tak nesmyslně podlézají ve svých nabídkách ceny? 

Zaměříme se na ně a budeme na ně poukazovat? Setkal jsem se ve své praxi s rozhodnutím 

ÚOHS k nízké nabídkové ceně koordinátorky. Údajně úřadu prokázala „nízké náklady“ a bylo 

vymalováno. Stále se s tím nemohu smířit. Vůbec mně nevadí, když prohrajeme výběrové řízení 

o 1.000 nebo 2.000 Kč. Tedy v absolutních částkách. To jsou v celkovém rozsahu pouze nějaká 

procenta z nabídkové ceny. Ale když někdo nabídne cenu třetinovou nebo dokonce čtvrtinovou 

ve srovnání s ostatními, to je na pováženou! 

Můžeme se sdružit a přijmout etický kodex. Zavázat se k nepoužívání dumpingových cen. Nebo 

založíme také profesní organizaci, jako mají všeobecní lékaři, stomatologové, zdravotní sestry, 

hutníci, horníci a další? 

 

Rád se seznámím s Vašimi názory. 

 

JoŠt 
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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 

 

1. kulatý stůl 
 

Dne 16. ledna 2017 jsem se sešli v malém počtu na již avizovaném 1. kulatém stole, kde se 

projednávala myšlenka založení profesní organizace, která by zastřešovala koordinátory BOZP 

na staveništi v naší republice. 

 

I když koordinátorů BOZP v České republice je více než 3000, na kulatém stole se sešlo celkem 6 

odborníků a to jak z řad zadavatelů, zhotovitelů tak i samotných koordinátorů BOZP. Nad 

samotným počtem se nijak nepozastavuji, pouze konstatuji, že je velmi málo osob, kteří s naší 

situaci hodlají něco dělat, avšak nespokojených koordinátorů BOZP je skutečně mnoho. 

Nepočítám samozřejmě ty, kteří trvale působí v zahraničí, tam je situace jiná.  

 

Bylo dohodnuto, že profesní organizace (spolek, komora) by měla především spolupracovat s 

koordinátory BOZP, ale i dalšími odborníky, působící v této oblasti bezpečnosti (na staveništi). 

Pomáhat koordinátorům BOZP na staveništi řešit jejich aktuální situace a to jak prostřednictví 

odborníků a zkušeností z vlastních řad, tak i oficiálními dotazy na příslušné orgány. Zastřešovat 

a pomáhat nám všem. Úzce spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí na řešení 

otázek legislativních i praktických. Zabývat se zprostředkováním veškerých zjištěných informací 

mezi ostatní koordinátory BOZP, ať je informovanost co největší. 

 

Dalšími kroky je třeba zajistit názor Ministerstva práce a sociálních věcí na tuto otázku, způsob 

komunikace, a tak dále. O nových zjištění vás budu informovat. 

 

Eva Štoudková 



 Pro zhotovitele:      Pro zadavatele: 
Ostrava: Praha:   Ostrava: Praha: 

15.3.2017  9.5.2017   17.3.2017 11.5.2017 

18.4.2017  28.11.2017   20.4.2017  30.11.2017 

6.6.2017   8.6.2017  

31.10.2017   2.11.2017 

 

 Pro koordinátory:  Pro technické dozory stavby: 
Ostrava: Praha:  Ostrava: Praha: 

16.3.2017  10.5.2017   16.6.2017 12.5.2017 

19.4.2017  29.11.2017    3.11.2017 1.12.2017 

7.6.2017  

1.11.2017 

  

Přípravné kurzy pro zkoušku (základní) 
Ostrava:  Praha  Brno 

9.-10.3.2017   25.-26.5.2017   23.-24.3.2017 

18.-19.5.2017   19.-20.10.2017   14.-15.9.2017 

12.-13.10.2017   

 

Přípravné kurzy pro periodickou zkoušku (opakovanou po 5ti letech) 
Ostrava:  Praha  Brno 

10.4.2017   14.6.2017   2.5.2017 

19.6.2017   20.11.2017   2.10.2017 

13.11.2017    

 

Na uvedené kurzy se prosím přihlašujte prostřednictvím e-mailu karoei@karoei.cz, přihláška k těmto 
kurzům je přiložena v tomto zpravodaji.  Ceny jednodenních kurzů jsou stanoveny na 2.000,- Kč bez 
DPH, a ceny dvou denních kurzů jsou stanoveny na 3.500,- Kč bez DPH. 

 

Dále nabízíme individuální konzultace Plánu BOZP jak pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem 
koordinátora BOZP na staveništi, tak pro samotnou praxi v ceně 1.000,-/hod. 

 

 

 

Odborné kurzy a školení 
pro rok 2017  
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Závazná přihláška na seminář 

Typ semináře pro: *Zadavatele stavby a Koordinátor BOZP 
   *Zhotovitele stavby a Koordinátor BOZP 

*Plán BOZP a Koordinátor BOZP 
*TDS 

 
Termín semináře:………..………………………………… Místo konání semináře#: ………………………………………. 

 

Osobní údaje žadatele: 

Jméno:……………………………………………….. Příjmení:………………………………………………………………………………… 

Datum nar.:……………………………………….. Místo nar.:…………………………………………………………………………….. 

Titul, věd. hodnost.:…………….……………… St. občanství:……………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště:    firmy (název): 

Ulice:……………………………………………………..  Ulice:……………………………………………………………. 

Město:…………………………………………………….  Město:……………….………….…PSČ:…………………. 

PSČ:…………………………….     IČ:……………………….DIČ:………………………………… 

Telefon:………………………………………….   Telefon:………………………………………………….…. 

e-mail:…………………………………………………...  e-mail:…………………………………………………….…… 

Potvrzuji/potvrzujeme, že jsem/jsme dne ……….……….. dal/i příkaz k úhradě za pracovníka/y: 
Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………………………………………………… 
za účast na semináři. 
 

Údaje pro vystavení daňového dokladu: 

Celkem poukázaná částka Kč ……………………………….. byla uhrazena z mého/našeho účtu 

č…………………………………………….… vedeného u…………………………………………………………………….. 

s variabilním symbolem: ……………………………ve prospěch účtu číslo 112746210/0300 

držitele akreditace vedeného u ČSOB, Ostrava. 

 

Datum:………………………….                                                                podpis: ………………………………………………. 



Stejně jako v loňském roce, tak i letos se vydáváme na 

dobrodružnou plavbu v Chorvatských vodách. Vyrážíme 

z maríny v Punatu. Punat je malé malebné městečko v 

zátoce na ostrově Krk. Tato zátoka a široké okolí 

místních ostrůvků skrývá spoustu tajemství, které se 

chystáme znovu objevit v letošním roce. Toužíte po 

netradiční dovolené, nechce se vám ležet na jednom 

místě celý týden na pláži a dívat se do modré dáli. 

Pojeďte s námi. Stejně jako loni, i letos máme 4 termíny, 

pro bližší informace pište na karoei@karoei.cz 

 

Termíny pro rok 2017: 

24. 6. 2017 – 1. 7. 2017 (I. turnus) 

1. 7. 2017 – 8. 7. 2017 (II. turnus) 

22. 7. 2017 – 29. 7. 2017 (III. turnus) 

30. 9. 2017 – 7. 10. 2017 (IV. turnus) 

 

KARO YACHT 
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