
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, rok se s 

rokem sešel a již se blíží 

přelom roku nového. Všichni 

jistě vnímáme, že tempo roku 

se zrychluje přímo úměrně s 

našim tempem. Čím více je 

práce, stresu a shonu, tím 

rychleji ten rok sletí. Věřím, že 

nejen já, ale i vy pociťujete, že 

je práce, stresu a shonu čím 

dál více a ten rok je tak nějak 

kratší. Vzpomeňme na noci a 

přesčasy, které jsme museli 

na úkor našich rodin, koníčku 

a zdraví věnovat své práci.  

 

Věřím tomu, že co životu 

dáme, to se nám vrátí. 

 

Přeji vám v příštím roce 

dostatek práce, avšak méně 

stresu a shonu, více času pro 

vás samotné (říkám tomu 

„osobní volno“), více času pro 

vaše rodiny i společné 

koníčky.  

 

Dovolím si použít jedno 

pořekadlo, neznám autora: 

„Pracujeme proto, abychom 

žili, nežijeme proto abychom 

pracovali.“ 

 

Tudíž vám přeji především 

žití, zdraví a lásku. Štěstí, to 

je pouze na vás . 

Ing. Eva Štoudková, Ph.D. 

03/16 
Plánované akce 

 

V příštím roce vám nabízíme 

nejen jednodenní kurzy 

věnované Plánu BOZP, 

Koordinátorovi BOZP, 

povinnostem a právům 

účastníkům výstavby, ale také 

přípravné kurzy pro zkoušku 

koordinátora BOZP na 

staveništi. 

 

Mnoho z vás se na nás 

pravidelně obrací přes e-mail, 

telefonicky, na konferencích a 

seminářích samotných s 

různými dotazy, konkrétními 

problémy a nestandardními 

situacemi, které musíte na 

svých stavbách řešit. Tyto 

společně konzultujeme. Pro 

příští rok plánujeme rozšířit 

naše služby o možnost 

konzultovat vaše problémy 

online, přes internet v 

pravidelných odborných 

poradnách. 

 

Přijďte se podívat, 

poslechnout, podebatovat, 

jsme jediná společnost, která s 

vámi chce řešit vaše problémy 

hned, ne na školení, 

konferenci nebo semináři, 

hned, když si nevíte rady, 

chcete potvrdit vaši teorii, nebo 

jen prokonzultovat…. 

 

 

 

 

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

Důležité informace 
 

V tomto předvánočním čase pro 

vás žádné důležité informace 

nemám. Věřím tomu a doufám, 

že většina z nás se již těší na 

rodinnou pohodu. Ovšem pro 

ty, kteří potřebují pracovat 

připomínám, že se uvidíme v 

druhé polovině ledna 2017. 

 

Termín prvního zasedání, 

1.kulatý stůl v příštím roce, 

bude 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. 

 

 

Karo jacht vyplouvá také v 

roce 2017. Nemáte ještě 

vymyšleno, kam na 

dovolenou? Pojeďte s námi. 

Máme ve svých řadách 3 

kapitány a jezdíme do 

Chorvatského Punatu (ostrov 

Krk). Pojeďte si s námi 

odpočinout na jachtu. Volné 

termíny jsou ještě 24.6.2017 (2 

volná místa), nebo 1.7.2017 (6 

volných míst). Podrobnější 

informace vám podáme opět 

přes e-mail: karoei@karoei.cz, 

nebo na telefonním čísle 

tatínka (p. Štoudka 724 029 

890) 
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V předchozích příspěvcích jsem se zamýšlel nad finančním ohodnocením za zpracování plánů 

BOZP. Jsem rád, že se na toto téma rozvinula zajímavá diskuze. Bohužel nejsem rád, že 

kolegové moje negativní zkušenosti s odměnami za plán BOZP potvrzují. Není to jenom 

záležitost jednotlivých krajů, ale týká se to celé republiky.  

Některé profesní organizace (tedy mimo stavebnictví) mají svoje „honorářové řády“. Danou 

službu nakoupíte u jednotlivých odborníků za stejné finance. Jeden druhého cenově 

„nepodlézá“ a kupodivu všichni profesně „žijí“ a nikdo se nad tímto stavem nepozastavuje. Je 

to v pořádku? Já myslím, že ano. 

A jeden takový pokus se v minulosti objevil i v naší stavařské branži. Nedopadlo to dobře. 

Takovýto „honorářový řád“ byl nazván kartelovou dohodou a organizace dostala pokutu v řádu 

statisíců. I když později soud tuto pokutu zrušil, nikdo další se do této ožehavé problematiky již 

nepustil. A já bych takovýto honorářový řád pro koordinátory určitě přivítal.  

Existuje Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a 

inženýrských činnosti – UNIKA 2016 – 2017, kde se o koordinátorovi BOZP a plánu BOZP 

hovoří, ale nikoliv v absolutních cenách, ale pouze v procentuálním vyjádření. I když některé 

ceny za srovnatelnou inženýrskou činnost jsou v cenách absolutních uvedeny a lze z nic při 

sestavování naší nabídky vycházet. Vzpomínám si, jak jsme v roce 2007 jako koordinátoři 

začínali. Zjišťovali jsme si ceny za výkon koordinátora i v zahraničí a tehdy jako doporučení 

bylo 0,5 % z rozpočtovaných nákladů stavby ve fázi realizace. A dnes? 

 

Odměna za zpracovaný, případně aktualizovaný plán je jenom částí odměny koordinátora ve 

fázi realizace. Je zde ještě vlastní výkon koordinátora na stavbě. V posledních letech se stále 

častěji setkáváme se zadáním zadavatele ve výběrovém řízení na TDS a koordinátora BOZP v 

„jedné osobě“. Nic proti tomu. Zákon to nezakazuje. Jsou stavby, kde tyto dvě funkce lze 

zvládnout v jedné osobě. Ale jsou také stavby, kdy jeden člověk tyto dvě funkce časově 

zvládnout nemůže. Anebo je zvládá tak, že jednu funkci „potlačí“, to znamená, že ji trošku 

ošidí. 

 

Setkali jsme se na stavbách se zahraničními investory. Tady byl koordinátor vždy odlišný od 

technického dozoru. Na kontrolním dnu dostával koordinátor vždy první slovo = bezpečnost na 

staveništi byla na prvním místě. Líbilo se nám to. U některých českých investorů je koordinátor 

brán jako nutné zlo. Na kontrolním dnu si na něj při koncipování zápisu z kontrolního dne 

někdy skoro ani nevzpomenou. Hlavní je úspora finančních prostředků, termíny a kvalita. O to 

má investor zájem a toto mu hlídá technický dozor. Podle investora je toto věc velmi důležitá. 

To, že mu koordinátor hlídá bezpečnost, koordinuje činnosti tak, aby stavba probíhala 

bezpečně, bez úrazů, nehod nebo havárií, je pro investora druhotné a tedy nepodstatné. A to 

určitě tento zadavatel neví, že má ze zákona také odpovědnost za dodržování bezpečnosti na 

staveništi. Proto se investor snaží, pokud je to možné, tyto dvě funkce slučovat a ušetřit tak 

svoje finance. 
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 Setkali jsme se se zástupkyní společnosti, která nás na mezinárodní konferenci informovala, 

že jejich společnost se hlavně zaměřuje na výkon TDS a výkon koordinátora BOZP dává 

investorovi jako „bonus“. Úplně jsem se zhrozil. Jak mám potom přesvědčit investora, že 

koordinátor je stejně důležitá osoba jako technický dozor. Když budu požadovat za výkon 

koordinátora přiměřenou odměnu, tak investor může (a oprávněně) namítat, co že chci za 

nehorázné peníze, když to některá jiná organizace dává jako „bonus“ a tedy skoro zdarma? 

Takovýmto vyjádřením určitě na vážnosti koordinátora nepřidáme. 

Před poslední novelou zákona č. 309/2006 Sb. se vedla diskuze, jestli může být TDS a 

koordinátor na stavbě jedna a tatáž osoba. Byly názory pro i proti. Nakonec to zůstalo postaru, 

tedy že není proti smyslu zákona, když jsou tyto funkce vykonávány jednou osobou. Ale je zase 

na rozhodnutí každého z nás, jestli tyto dvě funkce zvládneme vykonávat tak, jak ukládá 

zákon. 

A o stanovení „přiměřené odměny“ za výkon koordinátora BOZP na staveništi snad někdy 

příště. 

JoŠt 
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Koordinátor BOZP v zimním období 
 

Vzhledem k zimnímu období, mnoho venkovních staveb bylo přerušeno nebo pozastaveno. Je 

třeba si uvědomit, že se tak většinou stalo ve fázi, před dokončením stavby. Tudíž přerušené 

realizace chodníků, silnic, výkopů a podobě jsou stále stavbami. Nezapomeňte, že koordinátor 

BOZP během realizace dle §8 NV 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v bodě: 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 

cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

a to i v případě přerušení stavby.  

 

I když jsou práce přerušeny z důvodu zimního období, či z důvodu svátků, stále koordinátor 

BOZP odpovídá za zabezpečení staveniště a to i v případě, že ve smlouvě se zadavatelem je s 

výlukou počítáno, a zadavatel si vyžádal, aby koordinátor BOZP na stavbu po tuto dobu 

nedohlížel. Zákon hovoří jasně.  

 

Za celý náš rodinný tým firmy KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o. vám všem 

přeji klidné prožití vánočních svátků, úžasný rok 2017, mnoho profesních i 

soukromých úspěchů a těšíme se na příští setkání s vámi. 
Eva Štoudková 

 

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 
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