
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, jaro se 

nám ukázalo v narůstající síle 

a my z oken svých kanceláří 

a domovů vyhlížíme novou 

stavební a vzdělávací sezonu. 

 

V současné době se 

potkáváme především online, 

jak na e-mailu, tak na 

různých webinářích a 

sociálních sítích. O to více 

máme prostoru věnovat se 

Vašim odborným dotazům, 

úvahám, názorům, 

spekulacím a různým 

výkladům legislativních 

požadavků na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  

 

Dvěma z nich se věnujeme v 

tomto číslu Karouše, bohužel 

to však nejsou jediné různě 

vykládané a vysvětlované 

neshody v naší praxi. Pokud 

máte ve Vaší praxi další 

konkrétní příklad, napište 

nám jej, a my je zveřejníme.  

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 
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Plánované akce 
 

Aktuální termíny přípravných 

kurzů i zkoušek z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi již máme vyvěšeny 

na našich webových 

stránkách www.karoei.cz. 

 

Máme zajištěny odborné 

zkušební komisaře, objednány 

prostory, ale musíme se řídit 

nařízeními vlády v rámci 

aktuální situace okolo COVID-

19. Proto pro aktuální termíny 

přípravných kurzů, seminářů a 

zkoušek z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi nás prosím 

kontaktujte na e-mailu 

eva.grenova@karoei.cz. 

 

Věříme, že se situace v České 

republice bude nadále 

zlepšovat a my se opět 

potkáme na odborných akcích, 

či jen tak přátelsky u kávy, a 

to jak na našich akcích, tak i 

na akcích pořádanými našimi 

kolegy. 

 

Stále máme v nabídce sérii 

pracovních postupů pro praxi i 

Plán BOZP, a neustále 

zpracováváme další. 

 

 

 

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

Důležité informace 
 

Dámy a pánové, sotva začal 

nový rok, hromadí se nám 

přihlášky na termíny ke 

zkouškám z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi. Je třeba upozornit, 

že někteří uchazeči si své 

termíny rezervují i 10 měsíců 

dopředu, a proto bych vás 

chtěla požádat zvláště v této 

složitější době o zodpovědný 

přístup k rezervaci termínů 

zkoušek. Bohužel naše 

kapacity jsou stále omezeny s 

přihlédnutím k současné 

situaci. 

 

Přípravné kurzy a odborné 

vzdělávací kurzy jsou pro 

všechny kteří se zabývají 

danou problematikou a chtějí 

si rozšířit své obzory. A to jak 

pro kolegy, kteří se teprve ke 

zkoušce chystají, tak i pro 

„hotové“ koordinátory,  

projektanty, zadavatele či 

zhotovitele staveb, nebo třeba 

jen nadšence v dané oblasti. 

 

Aktivně spolupracujeme s 

kontrolními orgány (SUIP, 

MPSV), ale také vzdělávacími 

institucemi (VŠB-TUO) či 

neziskovými odbornými 

organizacemi. 

 

 



Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

na našich seminářích se mimo jiné zabýváme zpracováním plánů BOZP jak pro přípravnou, tak i 
realizační fázi. 

Vycházíme přitom z požadavků uvedených v příloze č. 6 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Do 
našich plánů uvádíme všechny body, které uvedená příloha obsahuje, bez ohledu na to, zda se 
práce na naší stavbě budou vyskytovat či nikoli. V minulosti jsme ale postupovali jinak. 

11. února 2021 jsem se zúčastnil webináře k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Z 
mého pohledu byl webinář zajímavý a poučný. Ale uslyšel jsem i názor, že do plánu BOZP máme 
uvádět pouze činnosti, které se na stavbě budou vyskytovat a ne všechny body uvedené v 
příloze č. 6. Protože nám při kontrolách OIP doporučuje uvádět všechny body podle přílohy č. 6, 
učinil jsem po ukončení webináře dotaz na autora a přináším vám jak znění dotazu, tak i 
autorovu odpověď: 

Dotaz: 

Před léty jsme v plánu BOZP uváděli pouze činnosti, které se na stavbě vyskytovaly (na chodník 
ze zámkové dlažby jsme neuváděli například montáž stropů). Bylo nám to vytýkáno (OIP Praha - 
jméno už bohužel nevím, podobně Hradec Králové - jméno také již nevím, MPSV a nakonec i OIP 
Ostrava). Bylo nám řečeno, že se musíme vyjadřovat ke všem bodům podle přílohy č. 6. Stejně 
tak prý se vyjadřují ke všem bodům projektanti v přílohách vyhl. 499/2006 Sb. Musíme dát bod 
= montáž stropů a k tomu uvést "uvedená činnost se na staveništi nevyskytuje".  

 

Odpověď: 

„Na uvedený dotaz jsem již reagoval na předchozích seminářích. Můj názor je konzistentní a 
jednoznačný. Problematika uvádění činností dle osnovy, že na staveništi nejsou …do plánu 
nepatří. Opačný názor vychází z názorů zástupce ČKAIT, který toto odůvodňuje rozhodnutím 
soudu ve věci projektování. K tomu se přiklánějí i některé další osoby, které se kolem 
problematiky zák. č. 309/2006 Sb. angažují. Tyto osoby však nejsou schopny svůj názor něčím 
podložit. Nedovedu si představit znění nedostatku v případě kontrolního protokolu, která by 
obstála v následném správním řízení či řízení u soudu. Příčí se to i selskému rozumu. Nebo vám 
přijde závada: Koordinátor xxx při zpracování plánu BOZP neřešil problematiku montážních 
prací, které řešit nemohl, protože se tyto práce na stavbě nevyskytovaly, čímž porušil …příl. č. 6. 
Konec konců § 15 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb. jasně uvádí: „V plánu musí být…postupy 
navrhované práce pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro 
jejich provádění“. Obdobně je tomu i v § 7 NV 591/2006 Sb. písm. c) kde se uvádí“ …aby plán 
obsahoval…postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce“. Proto, pokud Vám někdo napíše takovouto závadu, využijte možnosti 
opravných postupů - námitky k protokolu, případně odvolání ve správním řízení případně 
podání k soudu. Jsem přesvědčen, že problém Plánů je úplně někde jinde a mohu se domnívat, 
že řešení uvedené problematiky je spíš cestou odvedení pozornosti od odborného posouzení 
řešených postupů“.  

Jeden problém, dva názory  
Struktura Plánu BOZP 



Jeden problém, dva názory  
Informace o rizicích 

A dále, při naší koordinátorské činnosti jsme objevili další lišící se názory na 
činnost na staveništi.  

 

V minulosti jsme také do našich plánů uváděli, že podle § 101, odst. 3 Zákona č. 
262/2006 Sb. - zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně 
informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 
se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě 
písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený 
zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Toto nám bylo ze strany kontrolních 
orgánů vytýkáno. 

 

Dnes tuto povinnost po konzultacích s kontrolními orgány již do plánu neuvádíme. 

V časopise Bezpečnost a hygiena práce č 2/2021 je na toto téma uvedeno: “Z výše 
uvedeného vyplývá, že účel obou institutů je podle našeho názoru odlišný, když 
ustanovením koordinátora BOZP na staveništi není zaměstnavatel zbaven 
povinnosti ukotvené v § 103, odst. 3 zákoníku práce. Ostatně bylo by paradoxní, 
aby zákonodárce několik měsíců po nabití účinnosti zákoníku práce vtělil do 
zákona č. 309/2006 Sb. duplicitní ustanovení, ergo již podstaty věci je účel ust. § 
101, odst. 3 a ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb. odlišný. 

 

Na toto téma vydal Státní úřad inspekce práce 4. 1istopadu 2019 stanovisko, ve 
kterém uvádí: „V daném případě se uplatňuje zásada, že při současném 
neslučitelném působení dvou či více zákonných předpisů se toto řeší pomocí 
interpretačního pravidla „lex specialis derogat legi generali“ (úprava zvláštní má 
aplikační přednost před úpravou obecnou). Pravidlo „lex specialis derogat legi 
generali“ je uznávanou, byť nepsanou interpretační zásadou právního systému. 
Právě proto platí, že právní norma určená pro zvláštní případy se použije 
přednostně před právní normou obecnou, i když ta na speciální úpravu výslovně 
neodkazuje“. 

Jeden problém, dva názory. Musíte si vybrat sami, kterými se budete řídit. 

JoŠt 

 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

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 

 

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

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. 

Přípravné kurzy pro letošní rok 2020: 

12. – 14.04.2021 - kurz (Ostrava) 

26. – 28.04.2021 - kurz (Praha)  

10. – 12.05.2021 - kurz (Ostrava) 

24. – 26.06.2021  - kurz (Praha) 

23. – 25.08.2021 – kurz (Ostrava) 

Zkoušky pro letošní rok 2020: 

14.04.2021 – zkouška (Ostrava) 

28.04.2021– zkouška (Praha) 

12.05.2021 – zkouška (Ostrava) 

26.06.2021 – zkouška (Praha) 

25.08.2021 – zkouška (Ostrava) 
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