
Úvodní slovo 
 

Vážení odborníci z řad 

bezpečnostních techniků, 

koordinátorů, zadavatelů či 

zhotovitelů staveb. Přinášíme 

vám další číslo našeho 

Karouše.  

 

Nastává podzim, i když 

věřím, že se ještě budeme 

moci těšit z babího léta, 

některé zakázky končí, 

některé se chvatně dokončují, 

některé vlivem dotací musí 

začít. Ať tak jako tak, naše 

práce nekončí ani s 

ukončením stavební sezony. 

Nastává čas kancelářské 

práce, úklidů, plánování 

Vánočních večírků a 

bilancování uplynulého roku, 

jak v podobě finančních 

analýz, nových příležitostí, 

navázaných kontaktů a vizí 

do dalšího neméně úspěšného 

roku. 

Potkáváme se na odborných 

seminářích, konferencích 

kolegů, i dalších odborných 

akcí, a já jsem ráda, že se na 

nás obracíte i ze své praxe a 

vzájemně konzultujeme 

praktické otázky z 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Jen tak dále, jsme 

tu pro vás. 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

05/19 

Plánované akce 
 

Blíží se konec roku a tím se 

plní i místa u zkoušek a 

přípravných kurzů. V tuto 

chvíli vám mohu nabídnout 

pouze termín přípravného 

kurzu do Prahy dne 9. – 11. 

prosince 2019, a stejně tak i 

tři poslední místa u zkoušky z 

odborné způsobilosti k 

činnostem koordinátora BOZP 

konané dne 11. prosince 2019 

také v Praze.  

 

Další vzdělávací semináře, 

přípravné kurzy a zkoušky 

zahájíme z kraje příštího roku 

(2020), ale již tyto termíny se 

nám plní, prosím proto 

neváhejte zarezervujte si také 

své místo. Zkoušky a 

přípravné kurzy provádíme v 

Ostravě, Praze, Havlíčkově 

Brodě, Plzni a Táboře. V 

současnosti máme vypsány 

termíny do Ostravy a Prahy, 

jsme samozřejmě schopni 

provést zkoušky individuálně 

dle vašich požadavků. 

 

Vzdělávací semináře a 

odborné kurzy jsme schopni 

nachystat dle vašich kritérií a 

na míru vašim zaměstnancům. 

 

 

 

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

Důležité informace 
 

Na našich webových 

stránkách již teď naleznete 

termíny zkoušek, přípravných 

kurzů a odborných seminářů 

na celý příští rok. Doporučuji 

zarezervovat si svůj termín min 

3 měsíce dopředu, pak už 

nejsem schopna zaručit, že 

budeme mít volná místa. Navíc, 

dostatečně s předstihem, 

dostanete veškeré materiály ke 

zkoušce z odborné způsobilosti 

k činnostem koordinátora 

BOZP, aby jste se mohli začít 

připravovat. 

 

Aktivně spolupracujeme s 

ministerstvy, odbornými 

organizacemi, státními 

kontrolními orgány a dalšími 

odbornými organizacemi, 

zabývajícími se bezpečností a 

ochranou zdraví při práci jak 

na staveništi tak v provozech. 

O aktuálních otázkách Vás 

informujeme prostřednictvím 

Karouše i našich 

facebookových stránek. 

 

Chystáme další díl Pracovních 

postupů, navazujeme 

spolupráci s odbornými 

organizacemi tak, aby 

informace, které vám 

předáváme byly v co největší 

kvalitě. 



TDS a BOZP 
V nedávné minulosti se na nás 

obrátili kolegové s dotazem, jak to 

vlastně ze zákona má technický 

dozor stavebníka (zadavatele stavby) 

s povinnostmi v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 
1) TDS a  jeho vlastní BOZP 

Pokud je TDS klasickým zaměstnancem a svou činnost vykonává na 

základě zaměstnanecké smlouvy, jeho práva a povinnosti vyplývají ze 

zákoníku práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak jako u 

klasických zaměstnanců, tedy vč. zdravotní a odborné způsobilosti pro 

samotný výkon jeho pracovní činnosti. Musí se účastnit pravidelných 

školení, pro jeho činnost jsou vyhodnocena rizika, přiděleny osobní 

ochranné pracovní prostředky, jeho činnost je zařazena do kategorizace 

rizik, s tím souvisí také platná zdravotní způsobilost a další.   

Pokud je TDS osobou samostatně výdělečně činnou stejně tak pro něj 

platí práva a povinnosti v oblasti BOZP, jako pro další OSVČ. Ale  i tento 

musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, mít 

potřebnou zdravotní způsobilost, informace o rizicích a opatřeních 

vznikající při jeho činnosti a další. Ovšem za všechny tyto a další 

povinnosti si zodpovídá sám. 

 

2) TDS a kontrola BOZP 

Další otázka vyvstává, zda technický dozor stavebníka zodpovídá také 

za bezpečnosti a ochranu zdraví při práci? 

Povinnosti technického dozoru stavebníka (zadavatele) vycházejí ze 

stavebního zákona. Tam odkaz na povinnost kontroly a odpovědnosti na 

úseku bezpečnosti a ochrany zdraví nenajdeme, a nenajdeme ji ani v 

jiných legislativních požadavcích.  

Vycházíme tedy z obecných ustanovení zákoníku práce, že máme 

všichni za staveništi povinnost upozorňovat na nedostatky v 

BOZP. 



TDS a BOZP 

Ovšem odpovědný za dodržování předpisů BOZP na staveništi je stále 

zástupce zhotovitele, kterému bylo staveniště předáno. 

Jiná situace může nastat v případě, kdy zadavatel stavby, tedy ve 

většině případů také objednatel výkonu činnosti technického dozoru 

stavebníka, uloží tuto povinnost do smlouvy. 

Pokud se TDS smluvně zaváže ke kontrole a odpovědnosti za dodržování 

předpisů BOZP na staveništi, již je to v jeho povinnostech a musí je plnit.  

Věřím však, že každá kontrola na staveništi ať už provedena 

koordinátorem BOZP, TDS, zástupcem zhotovitele či zadavatele, při 

zjištění porušení BOZP, přijme potřebná opatření. Stále však platí, že 

zastavit stavbu na základě porušení předpisů BOZP či zvolených 

nevhodných pracovních postupů může oprávněná osoba. Případné 

udělení sankcí za porušení BOZP vyplývá ze zákonné legislativy a ze 

smluvních podmínek  uvedených ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem 

a zhotovitelem. 

Eva Grenová 

Pracovní postupy do Plánu BOZP i pro praxi: 

Nabízíme k zakoupení v tištěné verzi pracovní postupy pro praxi, ale 

také jako pomůcku pro tvorbu Plánu BOZP jak v přípravě tak v realizaci. 

Razítko koordinátora BOZP na staveništi 

Vážení účastníci našich zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti 

koordinátora BOZP. Rádi bychom vám nabídli možnost objednání 

razítka Koordinátora BOZP s logem naší společnosti. Razítko je možné 

objednat přes e-mail: eva.grenova@karoei.cz. Je možné vybírat razítko 

ze dvou provedení. Samonamáčecí a dřevěné. 



Kontaktní informace 

 

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

josef.stoudek@karoei.cz  eva.grenova@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 

 

Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2020: 

8.1.2020 – zkouška (Ostrava) 

29.1.2020 – zkouška (Praha) 

19.2.2020 – zkouška (Ostrava) 

27.2.2020 – zkouška (Praha) 

8.4.2020 – zkouška (Ostrava) 

29.4.2020 – zkouška (Praha) 

20.5.2020 – zkouška (Ostrava) 

10.6.2020 – zkouška (Praha) 

24.6.2020 – zkouška (Ostrava) 

 

 

 

Zkoušky pro druhou polovinu 

roku 2019: 

11.12.2019 - zkouška (Praha) 

 

! Pozor v Praze jsme otevřeli 

nové místo pro konání 

přípravných kurzů a zkoušek. 

Budeme se na vás těšit v Hotelu 

Globus  ! 

 

Karouš – starší vydání Karouše naleznete na www.karoei.cz v části Další nabídka 
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