
Úvodní slovo 
 

Vážení čtenáři, příjemně mne 

překvapily vaše pozitivní 

reakce na tento neperiodický 

zpravodaj. Přišlo spoustu 

reakcí k dané tématice. 

Honorování Plánu BOZP, 

tvorba plánu samotného i k 

činnosti koordinátora BOZP. 

Jsem ráda, že vás tato 

problematika zajímá a není 

vám lhostejná situace, ve 

které se všichni nacházíme. 

Věřím, že se finanční situace 

v naší oblasti podnikání 

postaví na nohy. Souvisí to 

ovšem s celkovou osvětou 

vzdělávání odborně 

způsobilých osob, protože dle 

mého názoru, jen člověk, 

který nemá ponětí o tom, co 

všechno má ze zákona za 

povinnosti, co může, co nesmí 

a co musí je schopen dát ve 

výběrovém nařízení cenu 

takovou, že nepokryje jeho 

náklady za výkon činnosti, 

ale pouze uspokojí pocit, že 

daný „odborník“ něco dělá a 

pracuje.  

 

Blíží se konec roku, nastává 

čas bilancí a hodnocení roku 

uplynulého, ale také 

plánování roku nového. A má 

otázka zní, co můžeme udělat 

lépe? 

Ing. Eva Štoudková, Ph.D. 

02/16 
Plánované akce 

 

Konec roku 2016 se rychle 

blíží a my přinášíme slíbené 

termíny na příští rok, aby jste 

si mohli poznačit kurzy, které 

vás zajímají s předstihem. 

 

V průběhu příštího roku vám 

nabízíme jednodenní kurzy pro 

koordinátora BOZP, 

zadavatele, zhotovitele a TDS, 

kde jsou shrnuty všechny 

aktuální informace pro 

správný výkon těchto činností 

na stavbě.  

 

Dále pro příští rok přicházíme 

s novinkou přípravných kurzů 

pro zkoušku (základní) a 

periodickou zkoušku 

(opakovanou po 5ti letech) 

koordinátora BOZP na 

staveništi. 

 

Přednášejícími na těchto 

kurzech jsou ing. Josef 

Štoudek, ing. Jindřich Pater, 

mgr. Milan Kokoř, ing. Eva 

Štoudková, Ph.D. a další. Stále 

hledáme odborníky z různých 

oblastí a oborů, uplatitelných 

na staveništi. 

 

O plánovaných odborných 

seminářích vás budeme 

průběžně informovat jak na 

stránkách našeho FB, tak i na 

našich webových stránkách, a 

prostřednictvím tohoto 

zpravodaje. 

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

Důležité informace 
 

V tomto aktuálním čísle naše 

neperiodického zpravodaje 

naleznete nové termíny 

přípravných kurzů a 

odborných školení jak pro 

koordinátory BOZP, tak i 

zadavatele a zhotovitele na 

stavbách, a v neposlední řadě 

také technické dozory. 

 

V současnosti čekáme na 

zprávu z Ministerstva práce a 

sociálních věcí, v jakém stavu 

se nachází naše žádost o 

udělení akreditace o udělení 

osvědčení k činnostem 

koordinátora na staveništi. O 

závěru z MPSV vás budeme 

informovat. 

 

Nápad na založení odborné 

profesní organizace trošku 

rozvířil vody. Proto vám 

přinášíme termín prvního 

zasedání, kde můžeme 

stanovit postup a vůbec 

zpracovat návrh jak celý tento 

nápad uchopit. Srdečně vás 

tímto všechny zveme na 

1.kulatý stůl v příštím roce, 

konaný dne 16. ledna 2017 v 

sídle naší společnosti. Prosím 

své místo si zarezervujte na e-

mailu karoei@karoei.cz, o 

podrobném o programu vás 

budu informovat v průběhu 

letošního roku. 
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 Pro zhotovitele:      Pro zadavatele: 
Ostrava: Praha:   Ostrava: Praha: 

15.3.2017 1.2.2017  17.3.2017 3.2.2017 

18.4.2017 9.5.2017  20.4.2017 11.5.2017 

6.6.2017 28.11.2017  8.6.2017 30.11.2017 

31.10.2017   2.11.2017 

 

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

16.3.2017 2.2.2017  16.6.2017 12.5.2017 

19.4.2017 10.5.2017   3.11.2017 1.12.2017 

7.6.2017 29.11.2017 

1.11.2017 

  

Přípravné kurzy pro zkoušku (základní) 
Ostrava:  Praha  Brno 

9.-10.3.2017  30.-31.1.2017  23.-24.3.2017 

18.-19.5.2017  25.-26.5.2017  14.-15.9.2017 

12.-13.10.2017  19.-20.10.2017 

 

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

10.4.2017  20.2.2017  2.5.2017 

19.6.2017  14.6.2017  2.10.2017 

13.11.2017  20.11.2017  

 

 

 

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. 

 

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: ………………………………………………. 



    Ve svém předchozím příspěvku jsem se zamýšlel nad cenou za zpracovaný plán BOZP, kdy 

někteří kolegové jsou schopni „zpracovat“ plán za částku odpovídající práci několika hodin. A 

co do toho „plánu“ uvedou? Normálně zkopírují části zákonů nebo nařízení vlády a vyhlášek. 

Ale na to přece nemusí zpracovávat plán, to si mohu najít v zákonech sám. A proč se vlastně 

plán zpracovává? Je to něco „nového“? No není to zase tak nové.  

     Před desítkami let byly na našem stavebním trhu organizace, které dokázaly stavbu 

realizovat od zadání úkolu projektantům (měli vlastní projekční kanceláře), až po vlastní 

kompletní realizaci díla (měli HSV i PSV). Jeden zhotovitel provedl všechny činnosti nutné k 

uspokojení zákazníka. Tento zhotovitel například postavil lešení, které potom využívali 

pracovníci provádějící zdění obvodových stěn, potom přišli pracovníci na montáž oken, klempíři 

na oplechování parapetů a atiky, elektrikáři z lešení ukotvili svod hromosvodu a nakonec 

využili lešení pracovníci provádějící střešní konstrukci, kdy jim lešení posloužilo jako záchytná 

konstrukce.  

     V současné době, kdy je určitá specializace na jednotlivá řemesla by jedna firma postavila 

lešení, ze kterého by provedli pracovníci vyzdění obvodových stěn. Splnili by smluvený úkol, 

lešení by zbourali a odešli. Potom by přišli klempíři, postavili lešení a provedli oplechování 

parapetů a atiky. Po skončení by lešení demontovali a odešli, potom by přišli elektrikáři a 

proces by se opakoval. A naposled pracovníci na zhotovení střechy. Všichni by stavěli, 

využívali a nakonec bourali svoje lešení. Měli by to ve svých nákladech. A kolik by to investora 

stálo? 

    A tak je tu koordinátor, aby tyto činnosti zkoordinoval tak, aby byla využívána kolektivní 

ochrana všech pracovníků podílejících se na zhotovení díla. Toto opatření uvedl do plánu. Je to 

o koordinaci činností. Ne o opisování ustanovení zákonů, nařízení vlády a vyhlášek. A tady si 

někteří kolegové koordinátoři neuvědomují svoji odpovědnost za obsah zpracovaného plánu 

BOZP. Jak jsem uvedl v předchozím příspěvku, za obsah plánu odpovídá jeho autor, to je 

koordinátor.  

     Dnes máme přílohu č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V 

této příloze je velmi „polopaticky“ sděleno, co je obsahem plánu. Takže nějaké výmluvy 

zpracovatelů plánu na „volnou tvorbu“, už neplatí. Také neplatí, že do plánu ve fázi přípravy, to 

je ve fázi zpracování projektové dokumentace, napíši pod nadpis dané kapitoly, že „plán bude 

dopracován po vybrání zhotovitele a předání jeho pracovních postupů“. Plán BOZP musí 

koordinátor zpracovat, i když nezná zhotovitele a jeho pracovní postupy. Bohužel, někteří 

kolegové koordinátoři toto neumí. Že by proto požadovali po zadavateli stavby tak malou 

finanční odměnu za zpracování plánu? A když je plán zpracován, má koordinátor také 

zákonnou povinnost kontrolovat, zda je plán dodržován v realizaci stavby. Cokoliv napíši do 

plánu, musím ve své práci na stavbě kontrolovat, zda je splněno. Nepišme do plánu, že 

zhotovitelé jsou například povinni předkládat koordinátorovi školení, revize, zdravotní 

prohlídky, způsobilost k obsluze strojů apod. Za prvé na to nemám jako koordinátor právo a za 

druhé potom musím tyto doklady kontrolovat. Nejsem takový specialista, abych mohl 

relevantně některé doklady posoudit. A jak se potom případně vyviním, když něco „zkontroluji“ 

a ono to nebude v pořádku, Já na to nepřijdu a zhotovitelská firma se potom bude u soudu 

hájit, že koordinátor doklady zkontroloval a konstatoval, že jsou v pořádku.  
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 A co potom já, jako koordinátor? Plán BOZP má svoje náležitosti a ty musím jako koordinátor 

naplnit. Je pouze na mém rozhodnutí, zda zpracuji kvalitní plán s odpovídajícími údaji, podle 

kterého se bude stavba realizovat, a ten si nechám od zadavatele stavby zaplatit. 

Nebo zpracuji kvalitní plán a nechám si za něj zaplatit 4.500,- Kč, protože vedoucí odboru 

investora více za plán nezaplatí. Jasně, že budu pracovat většinu času zadarmo, ale je to moje 

rozhodnutí. 

     A poslední možnost, že zpracuji nic neříkající opis zákonů a vyhlášek, včetně 

traumatologického plánu a za toto vyfakturuji částku 4.500,- Kč. Zadavatel stavby bude určitě 

rád, že našel někoho, kdo bude za něj tahat „horké kaštany z ohně“, až dojde na „lámání 

chleba“ u soudu. A soudce mi potom velmi přesně řekne, jak měl plán vypadat a co měl plán 

zhotovitelům říci. A vůbec nebude soud zajímat, za jakou částku jsem plán zpracovával. I toto je 

moje rozhodnutí. 

     Pozvu si domů instalatéra, protože mi teče vodovodní kohoutek v koupelně. Instalatér mně 

slíbí, že mi kohoutek za 100,- Kč opraví. Cena se mně líbí. Pustím tedy instalatéra do koupelny. 

Po půlhodině instalatér vyjde a požaduje dohodnutých 100,- Kč. Podívám se do koupelny a 

zjišťuji, že kohoutek už neteče, ale jen kape. Řeknu tedy instalatérovi, že se mně taková práce 

nelíbí. A on mě odpovídá „co byste chtěl za 100,- Kč?“ Ale on je přece profesionál, tak ať odvede 

kvalitní práci! 

     Já bych mu dal i vyšší částku, jen aby odvedl kvalitní práci. Samozřejmě, že musím mít také 

o jeho práci alespoň minimální znalosti. A jestli je nemám, zeptám se profesionála, který tyto 

informace má, práci rozumí a poradí mně. 

     My jsme také (alespoň někteří) profesionálové. Tak pracujme kvalitně, ale také za řádnou 

odměnu. 

     Naše společnost v minulosti nabízela některým zástupcům investora seminář – besedu – na 

téma koordinátor a zpracování plánu BOZP. Aby tito investoři měli alespoň základní informace o 

tom, co je obsahem plánu a jaká je asi časová náročnost zpracování plánu pro středně velkou 

stavbu. Zpočátku jsme tuto nabídku přeložili jako bezplatnou, bez honoráře. A co myslíte? Měli 

o toto zájem? Jednoduše neměli. 

     I zadavatel stavby má odpovědnost za bezpečné provádění stavby. Jenže většina o této 

povinnosti vůbec neví. Domnívají se, že když určí koordinátora pro realizaci, je vše vyřízeno. Ale 

není. Ale o tom možná příště. 

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   www.karoei.cz 

716 00  Ostrava – Bartovice   www.facebook.com/karoei.cz 


