
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, léto je sice 

pomalu za námi, ale ve 

stavební práce jsou v pleném 

proudu, a protože nikdo neví, 

jaká bude zima, snaží se 

všichni „urvat“ z hezkého 

počasí, co se dá a dodělat co 

nejvíce práce. 

 

Abych řekla pravdu, vlivem 

celosvětové pandemie, jsou 

„upozaděna“ veškerá ostatní 

témata, která se nás mohou 

týkat. Stavebnictví se s touto 

situací pere stejně jako 

ostatní obory, protože hlavním 

prvkem zde stále zůstává 

člověk, který je více či méně, 

přímo či nepřímo ohrožen 

opatřeními vznikajícími v 

průběhu této situace. Přeji 

Vám proto pevné nervy a 

ocelové zdraví, ať vše 

zvládneme a v klidu a pohodě 

se za čas přesuneme do roku 

2021, který bude jistě 

klidnější. 

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

 

 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

Plánované akce 
 

Nejbližší volné termíny pro 

přípravný kurz  je:  

5. -  6. října2020 v Ostravě, a 

nejbližší termín zkoušek je: 

21. října 2020 v Praze, 

termíny se rychle plní. 

 

Přípravné kurzy nejsou 

kapacitně omezeny jako 

zkoušky z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP.  

 

Stále máme v nabídce sérii 

pracovních postupů pro praxi i 

Plán BOZP, a neustále 

zpracováváme další. 

 

Veškeré další informace 

naleznete na www.karoei.cz. 

 

Na přelomu října a listopadu 

budeme znát termíny a místa 

přípravných kurzů a zkoušek z 

odborné způsobilosti k 

činnostem koordinátora BOZP 

na staveništi pro příští rok, tak 

aby uchazeči, kteří chtějí ke 

zkoušce již z kraje roku, měli 

dostatek času na přihlášení a 

nachystání veškerých dokladů 

ke zkoušce.  

 

 

 

 

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

Důležité informace 
 

Snažíme se přiblížit zkoušky, 

přípravné kurzy i odborné 

semináře vám všem, kteří o ně 

máte zájem. V průběhu 

letošního léta se nám povedlo 

schválení Ministerstvem práce 

a sociálních věcí dalšího 

zkušebního místa, a to 

konkrétně v Jihlavě. Stále 

pracujeme na nalezení dalších 

zkušebních míst, tentokrát více 

na Moravě, popřípadě ve 

Slezku, je to věc nesnadná, 

vzhledem k vysokým nárokům 

na vhodnost prostřední, vč. 

ubytování a spojení z hlavních 

tras. Proto jsem se rozhodla 

obrátit také na vás, naše 

kolegy. Pokud znáte místo, 

které by vyhovovalo 

požadavkům na uspořádání 

zkoušek z odborné 

způsobilosti, prosím neváhejte 

mne kontaktovat a já už bych 

se s daným místem spojila a 

zkusila „vykomunikovat“ další 

spolupráci. 

 

Za celý tým společnosti KARO 

E-I bych vám všem ráda 

popřála úspěšná výběrová 

řízení, hladký průběh staveb, 

jednání a dalších činností, 

které s tím souvisí.  
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Již od jara 2020 s námi pěkně „mává“ covid 19. I stavebnictví jím bylo zasaženo. Projevilo se to 
přerušením nebo pozastavením některých již realizovaných zakázek. Mělo to samozřejmě dopad i na 
odměňování naší práce. Najednou nebylo co fakturovat. A tak začal boj o přežití, který se v naší 
branži projevuje také „podsekáváním“ ceny za výkon koordinátora BOZP na staveništi. Zakázky 
vyhrávají ti, kteří nabídnou nejnižší cenu, a to i za cenu kvality. Takoví koordinátoři si vůbec 
neuvědomují, že tím poškozují nejen sebe, ale i své kolegy. V měsíci září jsme se setkali s případem, 
kdy zakázku (rámcová smlouva asi na 4 roky) vyhrál kolega koordinátor za 0,321 % z ceny zakázky. 
Takže za zakázku v hodnotě 1 mil. Kč dostane koordinátor 3.210,- Kč, za zakázku v hodnotě 2 mil. Kč 
dostane 6.420,- Kč, za 10 mil. zakázku dostane 32.100,- Kč. A jak dlouho bude uvedené zakázky 
realizovat? Ze zkušenosti určitě více jak 1 měsíc, s požadavky na návštěvnost na každé akci 
minimálně 2x týdně, vč. zpracování zápisů, měsíčních zpráv, fotodokumentace. A jaká tedy bude 
fakturace? A fakturování, až po ukončení zakázky. 

 

Stále se nemohu smířit s tím, jak si někteří naši kolegové neváží své práce (anebo ji neumí 
ohodnotit). Jako koordinátoři máme zákonem uložen povinnosti, které musíme dodržovat a plnit. A 
těch povinností je opravdu hodně. 

 

Na portálu MPSV jsem našel Národní soustavu povolání, ze které jsem „vytáhnul“ některé údaje k 
našemu oboru (jedná se o materiál za léta 2018 a 2019). Pro ilustraci uvádím: 

 

Odborný směr:  Stavebnictví a zeměměřictví   

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6) 

Platové rozmezí: 24 000 Kč - 43 000 Kč 

 

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem 

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)  

 Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 822 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí 
od 21 166 Kč do 59 460 Kč 

Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií (CZ-ISCO 
31198)  

 Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 404 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí 
od 13 350 Kč do 61 676 Kč 

Jak na oceňování činnosti 
Koordinátora BOZP 



Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018 (Technici v ostatních průmyslových 
oborech (CZ-ISCO 3119): 

 

 

 

 

Kraj Od Medián Průměr Do 

Hlavní město Praha 23 421 Kč 36 676 Kč 40 172 Kč 60 154 Kč 

Středočeský kraj 26 781 Kč 36 952 Kč 42 769 Kč 63 788 Kč 

Jihočeský kraj - - - - 

Plzeňský kraj 25 529 Kč 37 479 Kč 40 382 Kč 57 313 Kč 

Karlovarský kraj - - - - 

Ústecký kraj 26 281 Kč 38 338 Kč 44 936 Kč 70 026 Kč 

Liberecký kraj 25 179 Kč 37 438 Kč 42 427 Kč 64 666 Kč 

Královéhradecký kraj 24 792 Kč 35 164 Kč 36 866 Kč 51 130 Kč 

Pardubický kraj - - - - 

Kraj Vysočina 21 343 Kč 36 550 Kč 37 962 Kč 57 822 Kč 

Jihomoravský kraj 12 200 Kč 29 312 Kč 30 316 Kč 48 960 Kč 

Olomoucký kraj 22 204 Kč 32 883 Kč 33 478 Kč 46 041 Kč 

Zlínský kraj - - - - 

 
Některé kraje (jak je patrné z tabulky) nebyly ve statistice uvedeny. Pro naši informaci je 
toto, doufám, dostačující.  

Také v sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činnosti (UNIKA) pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 jsou uvedeny návrhy cen na 
základě hodinové sazby (v sazbách nejsou zahrnuty náklady na pracovní cesty). Tyto ceny 
se pohybují od 330,- Kč/hod. za pomocné práce, do 1.200,- Kč/hod. za vysoce 
kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce. I toto by pro nás mohlo být 
určitým vodítkem při stanovování našich cen. 

Máme spoustu povinností, práv ale poskrovnu. Važme si své práce a nevystavujme se 
nebezpečí postihu (když si nebudeme plnit svoje povinnosti). Za některé ceny, za které 
někteří naši kolegové svoji činnost vykonávají, nelze ani zákonné povinnosti naplnit. 

JoŠt 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Přípravné kurzy pro letošní rok 2020: 

5.-6.10.2020 – kurz (Ostrava) 

19.-20.10.2020 – kurz (Praha) 

9.-10.11.2020 – kurz (Ostrava) 

23.-24.11.2020 – kurz (Praha) 

14.-15.12.2020 – kurz (Praha) 
 

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  Eva Štoudková 

716 00  Ostrava – Bartovice administrátorka zkoušek a seminářů 

IČ: 253 68 397    

 

www.karoei.cz 

www.facebook.com/karoei.cz 

 

 

Zkoušky pro letošní rok 2020: 

21.10.2020 – zkouška (Praha) 

11.11.2020 – zkouška (Ostrava) 

25.11.2020 – zkouška (Praha) 

16.12.2020 – zkouška (Praha) 

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

Pracovní postupy do Plánu BOZP i pro praxi: 

Nabízíme k zakoupení v tištěné verzi pracovní postupy pro praxi, ale také jako 
pomůcka pro tvorbu Plánu BOZP jak v přípravě tak v realizaci. Zabýváme se aktuální 
situací na stavbách, nejnovější pracovní postup se týká defektoskopie, ionizujícího 
záření, vznikajícího při rentgenech svárů potrubí a ocelových konstrukcí. 
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