
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, situace 

nouzového stavu v naší 

republice ovlivňuje více, či 

méně každého z nás a to jak 

profesně, tak i osobně. 

 

Zachováváme chladnou hlavu 

a přijímáme opatření 

stanovená vládou. 

Stavebnictví je jeden z mála 

oborů, který nebyl nouzovým 

stavem přerušen a tak my 

jako osoby odborně způsobilé 

musíme přihlédnout k 

výjimečné situaci přihlédnout 

a stanovit taková pravidla, 

abychom co nejvíce 

přizpůsobili naši činnost 

požadavkům vlády. Někomu 

se to daří více, někomu méně. 

 

Přeji všem, ať už se vás tato 

situace, dotkne nebo ne, 

zvládněte ji  co nejlépe. 

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

01/20 

Plánované akce 
 

Nejbližší volné termíny pro 

přípravný kurz v jsou:  

18. – 19. května 2020 v 

Ostravě, a 8. – 9. června 2020 

v Praze a nejbližší termín 

zkoušek je 20. května 2020 v 

Ostravě a 10. června 2020 v 

Praze.  Prosím přihlašujte se 

na termíny s předstihem, 

rychle se plní 

 

Je možné se zúčastnit 

přípravného kurzu dříve a 

zkoušku absolvovat v jiném 

termínu, než ten který 

navazuje na přípravný kurz. 

Uchazeč má tak prostor vše 

nastudovat a připravit bez 

stresu a v pohodě. 

 

Stále máme v nabídce sérii 

pracovních postupů pro praxi i 

Plán BOZP, a neustále 

zpracováváme další. 

 

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, situace 

nouzového stavu částečně 

ovlivnila všechny obory 

podnikání na trhu. 

 

Naše společnost, i  přes to, že 

jsou uzavřeny všechny hotely 

a dřív než na začátku června 

2020 se otevírat zřejmě 

nebudou, stále uskutečňuje 

zkoušky z odborné způsobilosti 

k činnostem koordinátora 

BOZP na staveništi, ale v tuto 

chvíli pouze v sídle naší 

společnosti v Ostravě. 

 

Nejsme schopni uspořádat 

přípravné kurzy ani zkoušky 

mimo Ostravu, protože 

neubytujeme přednášející a 

zkoušky můžeme provádět 

pouze v místech předem 

schválených MPSV, kterými 

jsou hlavně hotely. 

 

Každopádně na pro nás i vás 

nepříjemné situaci pracujeme a 

snažíme se vymyslet možnosti, 

jak zkoušky uskutečnit, co 

nejdříve k vaší spokojenosti. 

 

Aktivně spolupracujeme s 

kontrolními orgány (SUIP, 

MPSV), ale také vzdělávacími 

institucemi (VŠB-TUO) či 

neziskovými odbornými 

organizacemi. 

 



V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vláda v současné době 

stanovila pouze výjimky v oblasti ochrany zdraví při práci, a to v Usnesení 

Vlády ČR č. 214 (pracovnělékařské prohlídky) a dále v Usnesení Vlády ČR č. 

247 (o přijetí krizového opatření v souvislosti s ochranou zdraví občanů na 

veřejnosti). K jiným výjimkám v oblasti plnění požadavků právních a 

ostatních předpisů v oblasti BOZP nebylo takové usnesení nebo jiné opatření 

ze strany Vlády ČR přijato. 

 

Státní úřad inspekce práce tak zastává názor, že zaměstnavatel má i v této 

složité situaci dostatek možností (administrativní, organizační), jak své 

povinnosti naplnit a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

zajistit. 

 

Vnímáme však i situace, kdy je zaměstnavatel nucen omezit možnost vstupu 

externích osob do společnosti nebo větší počet zaměstnanců není fyzicky 

přítomno na svých pracovištích, případně není v jeho reálných možnostech 

zajistit odborně způsobilou osobu. V takových případech je SÚIP připraven 

tyto objektivní důvody zohlednit s tím, že bezprostředně po zrušení 

nouzového stavu bude zaměstnavatelem vše uvedeno do souladu s právními 

předpisy. 

[www.bozpinfo.cz] 

 

Je nutné upozornit na situaci, že propadlé osvědčení z odborné 

způsobilosti neopravňuje tuto osobu nadále činnost vykonávat, a to ani v 

případě, že se nemůže zkoušky z odborné způsobilosti zúčastnit v době 

nouzového stavu (COVID 19). 

 

Naše společnost v tuto chvíli provádí zkoušky z odborné způsobilosti k 

činnostem koordinátora BOZP na staveništi, ale pouze v sídle naší 

společnosti, tedy v Ostravě. Přijímáme veškerá opatření, která udává vláda 

ČR v rámci nouzového stavu v České republice.  

Koordinátor BOZP a propadlé 

osvědčení v době nouzového 

stavu 



Často se setkáváme na staveništi s kontrolovaným pásmem z hlediska 

odstraňování části staveb obsahující azbest. V tomto případě je na 

zhotoviteli zřídit kontrolované pásmo, nahlásit začátek prací na hygienickou 

stanici 30 dní před zahájením prací, a postupovat při likvidaci nebezpečného 

odpadu dle stanovených nařízení. 

 

Kontrolované pásmo je nutné zřídit také v případě provádění defektoskopie 

(například rentgenů svárů potrubí, sváry ocelových konstrukcí, a další), 

protože při této činnosti vzniká ionizující záření. Samozřejmostí je zpracování 

Plánu BOZP, protože se jedná o práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tato oblast nás začala 

zajímat také vzhledem k množství dotazů našich kolegů, a proto jsme se 

spojili s odborníky, kteří tyto práce provádějí a dali dohromady  další 

pracovní postup, pro koordinátora BOZP, kde se zabýváme  jak samotným 

ionizujícím zářením, tak kontrolovanými pásmy, koordinací s těmito 

činnostmi na staveništi včetně podmínek, požadavků a celkových opatřeních 

v případě výskytu ionizujícího záření. 

Rentgenové záření na 

staveništi 

Našeptávač koordinátora BOZP 

 

Další novinkou je Našeptávač koordinátora BOZP, který je určen nejen pro 

samotné koordinátory, ale také pro zadavatele staveb i zhotovitele. V tomto 

dokumentu jsou stručně s příklady shrnuty požadavky na koordinátora 

BOZP, Plán BOZP, Oznámení o zahájení prací a další. 

 

Účastníci našich přípravných kurzů dostanou Našeptávač zdarma, ale je 

dostupný k zakoupení pro všechny, kteří o něj mají zájem (informace na 

našich webových stánkách). 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2020: 

20.5.2020 – zkouška (Ostrava) 

10.6.2020- zkouška (Praha) 

24.6.2020 – zkouška (Ostrava) 

 

 

 

 

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   

IČ: 253 68 397    

 

www.karoei.cz 

www.facebook.com/karoei.cz 

 

Zkoušky pro druhou polovinu 

roku 2018: 

19.8.2020 – zkouška (Ostrava) 

9.9.2020 – zkouška (Praha) 

16.9.2020 – zkouška (Jihlava)? 

7.10.2020 – zkouška (Ostrava) 

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. 
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