
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, rok 2019 

se rozběhl v klidném tempu. 

Připravili jsme pro vás nové 

číslo Karouše, ve kterém se 

dozvíte nové termíny zkoušek 

a přípravných kurzů, 

poznatky  z praxe a další.. 

Zkoušky z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi máme v plném 

proudu a od samého začátku 

ledna 2019 školíme, 

přednášíme, zkoušíme a 

řešíme nové praktické 

záležitosti, situace a problém, 

abychom vám mohli předat 

relevantní informace a 

zjištění. 

 

Sníh pomalu ustupuje a my 

čekáme na novou stavební 

sezónu, výběrová řízení, 

nabídky a tržní „boj“.  

 

Chtěla bych vám všem popřát 

úspěšný rok 2019, jak v 

osobním tak i profesním 

životě a těším se na setkání s 

vámi na seminářích, u 

zkoušek či jiných odborných 

konferencích. 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

01/19 

Plánované akce 
 

Nejbližší volný termín pro 

přípravný kurz v je  

11. – 13. března 2019 v 

Praze,, a nejbližší termín 

zkoušek je 25. dubna v Táboře 

a 15. května 2019 v Praze.  

 

Před každou zkouškou 

nabízíme třídenní přípravný 

kurz. Jestli se však zúčastníte 

celého kurzu, nebo jen jeho 

části (např. 1 dne), nechám 

plně na vás. 

 

Je možné se zúčastnit 

přípravného kurzu kdekoli a 

zkoušku absolvovat v jiném 

termínu a městě, než ten který 

navazuje na přípravný kurz. 

Uchazeč má tak prostor vše 

nastudovat a připravit bez 

stresu a v pohodě. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 o zodpovědný 

přístup k rezervaci termínů 

zkoušek. Bohužel naše 

kapacity jsou zatím omezeny a 

my musíme některé uchazeče 

odmítat, protože máme 

naplněny kapacity. 

 

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, 

 

v naší praxi, jak při výkonu koordinátora BOZP na stavbách, tak i u zkoušek z odborné 
způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se setkáváme s 
problematikou revitalizace panelových domů. A s tím souvisí i problém s odpojením 
svodů hromosvodů, které jsou vedeny po fasádě budovy. 

Při zateplování obvodových stěn panelových domů je kolem domu postaveno lešení. 
Někdy je toto lešení postaveno kolem celého obvodu panelového domu. A před 
provedením tepelné izolace stěn je potřeba odpojit svody hromosvodu.  

Z praxe znám případy, kdy se svody hromosvodu odpojí a budova se nechá bez 
ochrany. Kdyby došlo k bouřce a blesk uhodil do takto nechráněné budovy, byl by 
malér. Jak v takovém případě postupovat? 

 

Podle mého názoru je třeba zachovat ochranu budovy před úderem blesku. To 
znamená svod hromosvodu, který je veden po fasádě demontovat, přehodit jej přes 
lešení (tedy tento svod vést po vnější straně lešení aby nám při práci nepřekážel – 
pozor, lešení není možné použít jako „náhradní“ svod), přisvorkovat jej k lešení (je 
jasné, že lešení musí být uzemněno) a u zemně tento svod zpětně připojit ke 
stávajícímu zemnění (přisvorkováním asi 2 m dlouhým spojovacím hromosvodovým 
lanem). Je jasné, že za bouřky se na tomto lešení nesmí nikdo zdržovat. 

Po zateplení fasády, ukotvení svodu do nové fasády a odstranění lešení se svod 
hromosvodu zpětně připevní ke stávajícímu uzemnění (a provede se revize soustavy). 

 

A jak postupovat, když se bude zateplovat i střecha budovy a je nutné celou  
hromosvodovou soustavu na střeše demontovat, střechu zateplit a nově provést 
hromosvodovou soustavu na střeše budovy? 

 

Hromosvody a jejich odpojení 
při rekonstrukci střech a fasád 

budov 1/2 



Hromosvody a jejich odpojení 
při rekonstrukci střech a fasád 

budov 2/2 

V praxi využíváme konstrukce lešení, které je postavené kolem objektu a převyšuje 
zateplovanou střechu. Na nezbytně nutnou dobu na toto lešení namontujeme jímače 
a napojíme na svod, který je uzemněn (jako v předchozím případě u zateplení 
fasády). Je toto řešení správné? Konzultoval jsem tento problém s několika revizními 
techniky a ne vždy jsme se shodli na jednoznačném řešení.  

Jaký názor na toto téma máte Vy – ostatní koordinátorky a koordinátoři? Je mezi 
námi mnoho zkušených kolegů, kteří se určitě s tímto problémem ve své praxi 
setkali. Budu rád, když se o svoje zkušenosti s námi podělíte, protože řešení je nutné 
zahrnout do plánu BOZP. 

JoŠt 

 

Dokládání praxe ke zkouškám KOO BOZP 
Ke zkouškám z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi 
dokládáme, mimo jiné, potvrzení o vykonání odborné praxe při přípravě nebo 
realizaci staveb. U zkoušky (tedy kdy jde uchazeč ke zkoušce poprvé) je to určitě v 
pořádku a ve znění zákona číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Ale u zkoušky periodické? V § 10, odst. 2, písm. b) zákon 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů je uvedeno: „Odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická 
osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže 
fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; za odbornou praxi 
se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb“. 

 

Jestliže tedy jdu na zkoušku periodickou, tak už jsem jednou (před pěti lety) zkoušku 
složil a k této zkoušce jsem také dokládal požadovanou praxi. A tu praxi mně nikdo 
nevzal. Zákon nehovoří o tom, že musím praxi vykonávat v nějakém časovém 
horizontu. I když v minulosti (ze zkušenosti vím) se dokládala praxe minimálně 36 
měsíců v posledních pěti letech. To ale v současném znění zákona není. 

A jaký je názor Vás, našich kolegů a kolegyň? 

JoŠt 

 

 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2019: 

13.3.2019 - zkouška (Praha) 

10.4.2019 - zkouška (Ostrava) 

25.4.2019 - zkouška (Tábor) 

15.5.2019 - zkouška (Praha) 

12.6.2019 - zkouška (Ostrava) 

19.6.2019 - zkouška (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 druhou polovinu 

roku 2019: 

21.8.2019- zkouška (Ostrava) 

4.9.2019 - zkouška (Praha) 

25.9.2019 - zkouška (Plzeň) 

26.10.2019 - zkouška (Ostrava) 

20.11.2019 - zkouška (Praha) 

11.12.2019 - zkouška (Praha) 

 

 

 

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

Jak jste jistě zaregistrovali, chystá se další novela zákona 

č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Stavebního zákona. 

Na toto téma bychom se chtěli vyjádřit v příštím vydání našeho 

Karouše. Budeme rádi, když nám své náměty a připomínky zašlete 

ke zveřejnění na stránkách Karouše. 
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