
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři. Ráda bych 

Vás přivítala v roce 2018. 

Přeji Vám, aby byl i tento 

rokem úspěšným, prožitým ve 

zdraví a štěstí. Přeji Vám více 

času na oddych, více 

vyhraných výběrových řízení 

a více zakázek, které stojí za 

to (práce není nikdy dost), 

méně stresu a hádek. 

Tento neperiodický zpravodaj 

vydáváme již druhým rokem. 

Budu ráda, když mi dáte 

zpětnou vazbu o tom, jestli 

našeho Karouše čtete a je 

Vám užitečný. Prosím zašlete 

mi e-mail s malou recenzí 

(eva.grenova@karoei.cz) na 

Karouše. 

Na tento rok máme spoustu 

plánů, konferencí, konzultací, 

zkoušek, přednášek, 

seminářů, studijních 

materiálů. Sledujte naše 

webové i fb stránky, ať Vám 

nic neunikne. Rádi se s Vámi 

budeme potkávat, konzultovat 

a předávat si zkušenosti z 

oblasti BOZP, ale také z 

oblastí dalších. 

 

Úspěšný a nezapomenutelný 

rok 2018 přeji já i celý tým 

KARO E-I. 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

01/18 
Plánované akce 

 

Nejbližší termín pro přípravný 

kurz je 22. – 24. ledna 2018 v 

Táboře, a nejbližší termín 

zkoušky je 8. února 2018 v 

Praze. Přihlášení účastníci 

usednou do školních lavic v 

druhém měsíci letošního roku. 

Se zkouškou z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi také souvisí 

přípravný kurz konaný v 

termínu od 5. - 7. února 2018. 

 

Další termíny přípravných 

kurzů, jednodenních seminářů 

i zkoušek z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi naleznete na našich 

webových stránkách 

www.karoei.cz, popřípadě 

bližší a konkrétní informace 

vám poskytnou všichni 

pracovníci společnosti KARO 

E-I, prostřednictvím e-mailu, 

popřípadě po telefonu 

(kontakty naleznete v závěru 

Karouše, ale i na webových 

stránkách). 

 

V průběhu zimního období pro 

vás chystáme také sportovní 

hřiště, pro odpočinek a 

relaxaci v letních měsících.  

Sledujte také naše fb stránky, 

kde budou bližší informace k 

letošním plavbám po 

Jadranském moři 

 

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

Důležité informace 
 

Již v minulém Karoušovi jsem 

informovala o nové milé posile. 

Od loňského roku se již o 

uchazeče o zkoušku stará paní 

Nikola Němčíková 

(nikola.nemcikova@karoei.cz), 

která tak rozšířila naše řady. 

Buďte na ni hodní .  

 

Plánujete-li se přihlásit ke 

vzdělávacímu semináři, 

přípravnému kurzu či zkoušce 

z odborné způsobilosti k 

činnostem koordinátora BOZP 

na staveništi, pamatujte, že 

proces připravení Vaši účasti je 

náročný na administrativu, 

proto se prosím přihlašujte s 

dostatečným časovým 

předstihem.  

 

Stále aktivně spolupracujeme s 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, Státním 

úřadem inspekce práce a 

dalšími odbornými 

organizacemi na řešení dotazů 

vznesených od Vás, našich 

kolegů z praxe, takže se klidně 

ptejte dál.  

 

V současnosti pracujeme na 

zpracování technologických 

postupů pro zapracování do 

Plánu BOZP. Tento materiál je 

vhodný jak pro koordinátory 

BOZP tak i pro projektanty, 

kteří zpracovávají Plán BOZP v 

přípravné fázi projektu. 
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A) Před zkouškou 

Instituce Koordinátora BOZP na staveništi je v české legislativě uveden od roku 2007. Od té doby zkoušky 
z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen 
„zkouška“) úspěšně absolvovaly tisíce uchazečů.  

U zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi jsme od samého začátku od 
roku 2007, nejdříve samozřejmě jako samotní účastníci, a pak jako členové odborných zkušebních komisí, 
dále naši zaměstnanci působili a působí ve funkci odborného garanta zkoušek. V loňském roce naše 
společnost získala akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na 
staveništi. 

Na základě našich dlouholetých zkušeností bych vás chtěla seznámit s postupem přípravy zkoušek, osvětlím 
vám podmínky, které musí uchazeč splnit, aby mohl být ke zkoušce pozván a podmínky pro úspěšné splnění 
zkoušky a získání tak osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Tyto 
podmínky vycházejí z české legislativy. 

 

Každý zájemce o zkoušku musí splnit dvě podmínky dle § 10, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. A to vzdělání a praxi. 

1) Technické vzdělání 

Před zkouškou musí akreditovaná společnost posoudit, zda uchazeči o zkoušku splňují požadavky na 
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření, nebo vysokoškolské 
vzdělání technického zaměření.  

Nejste-li si jisti, zda splňujete technické vzdělání, kontaktujte nás e-mailem, a my prověříme, zda je váš 
vystudovaný obor posuzován jako technický. 

2)Praxe 

K  technickému vzdělání musí uchazeč také doložit, že má praxi v oboru: příprava nebo realizace staveb 
v potřebné délce: 

 U SŠ s maturitou se jedná o 3 roky  

 U stavební VŠ stačí 1 rok  

 

A jakým způsobem má být daná praxe potvrzena? Na našich webových stránkách najdete formulář pro 
potvrzení praxe uchazečů o zkoušku koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP ale může být jak zaměstnancem, 
tak i OSVČ. Jak tedy doložit praxi? 

Zaměstnanec – využije formulář vydaný (ke stažení na našich stránkách, popřípadě k zaslání e-mailem na 
vyžádání). V tomto formuláři zaměstnavatel potvrdí zaměstnanci vykonanou praxi v daném rozsahu (min 3 
roky u SŠ, nebo 1 rok u stavební VŠ). 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná, musí doložit potvrzení odběratelů služeb koordinátora, např. 
formou referenčních listů. Nemá-li uchazeč o zkoušku referenční listy ze svých zakázek, doloží kopie smluv 
(stačí smluvní strany, délka trvání smlouvy-termíny, a podpisovou stranu), ze kterých je jasně doložitelné, že 
vykonával na základě těchto smluv činnost při přípravě a realizaci staveb v požadované délce.  

 

Existují případy, kdy bývalý zaměstnavatel, který by mohl praxi uchazeči potvrdit, zanikl. Tyto případy jsou 
velmi ojedinělé a řeší se tedy individuálně. 

Po splnění těchto dvou kritérií (a doložení potřebných dokumentů), je možné s uchazečem začít domlouvat 
termín zkoušky. 

 

Zkoušky koordinátora BOZP 

bez stresu – část A) Před zkouškou 



Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v §5, odst. (1) hovoří 

jasně: 

„Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník 

určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, 

která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho 

tíži.“ 

Co to vlastně znamená?? Vydává-li se někdo za odborníka v určité oblasti, aniž jím ve 

skutečnosti je, popřípadě nemá potřebné zákonné vzdělání, praxi, odbornost, 

osvědčení a svou práci zfušuje, bude odpovídat tak, jako by odborníkem skutečně 

byl!!! 

Ze své praxe mohu konstatovat, že příliš odborníků na svých pozicích není. Zpracované a 

předané technologické či pracovní postupy jsou pouze opsané zákony se změněnou hlavičkou, v 

projektových dokumentacích chybí Plány BOZP v přípravné fázi, neřeší se užívání staveb, chybí 

lékařské prohlídky odborných pracovníků, a tak bych mohla pokračovat. I přes značnou 

neznalost ve svém oboru, tak zvaní „odborníci“ nemají  potřebu sebevzdělávání a situace se 

nezlepšuje. JE TO OSTUDA!!! 

 

Jestli se situace změní, nevím….Každopádně se může zlepšit, nebo zhoršit. Je to jenom na nás. 

„Když něco nevím, hledám. Když nemůžu najít, hledám někoho kdo ví. Není to tak 

těžké.“ 

Eva Grenová 

 

Odborníci v roce 2018? 
Změní se něco? 

Pozor!! Koordinátor BOZP v zimním období 
 

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

třeba si uvědomit, že se tak většinou stalo ve fázi, před dokončením stavby. Přerušené realizace 

chodníků, silnic, výkopů, „opuštěného lešení“ 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.  

 



Nejbližší termíny 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 2018: 

8.2.2018 - zkouška (Praha) 

22.2.2018 - zkouška (Havlíčkův Brod) 

8.3.2018 - zkouška (Ostrava) 

15.3.2018 - zkouška (Plzeň) 

6.4.2018 - zkouška (Praha) 

26.4.2018 - zkouška (Tábor) 

17.5.2018 - zkouška (Ostrava) 

24.5.2018 - zkouška (Havlíčkův Brod) 

7.6.2018 - zkouška (Praha) 

21.6.2018 - zkouška (Plzeň) 

 

 

 

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

všem přeji úžasný rok 2018, mnoho profesních i soukromých 

úspěchů a těšíme se na příští setkání s vámi. 
Eva Grenová 

 
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   Nikola Němčíková 

716 00  Ostrava – Bartovice   administrátorka zkoušek a seminářů 

IČ: 253 68 397   nikola.nemcikova@karoei.cz 

 

www.karoei.cz 

www.facebook.com/karoei.cz 

 

 

Zkoušky pro druhou polovinu roku 

2018: 

13.9.2018- zkouška (Ostrava) 

27.9.2018 - zkouška (Plzeň) 

11.10.2018 - zkouška (Praha) 

25.10.2018 - zkouška (Tábor) 

29.11.2018 - zkouška (Ostrava) 

13.12.2018 - zkouška (Praha) 
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