
Úvodní slovo 
 

Vážení odborníci z řad 

bezpečnostních techniků, 

koordinátorů, zadavatelů či 

zhotovitelů staveb. Přinášíme 

vám další číslo našeho 

Karouše, kde s dovolením 

shrnu události poslední doby 

(dlouho jsme se neozvali), 

novinky i aktuální termíny 

kurzů a školení.  

 

Jistě někteří z nás 

zaznamenali, že jsme v 

dubnu letošního roku (2017) 

získali akreditaci k 

provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti k 

činnosti koordinátora 

BOZP na staveništi 

vydávanou Ministerstvem 

práce a sociálních věcí.  

 

Dále jsme pro vás také 

aktualizovali webové 

stránky (www.karoei.cz), 

takže by tam měly být 

všechny, pro vás, důležité 

informace jak ke vzdělávacím 

kurzům, tak i ke zkouškám. 

Také tam naleznete ke 

stažení našeho Karouše i 

všechny jeho předcházející 

čísla. 

 

 

Ing. Eva Štoudková, Ph.D. 

 

02/17 

Plánované akce 
 

V průběhu celého letošního 

roku plánujeme pořádání 

vzdělávacích kurzů, 

přípravných kurzů ke 

zkouškám, provádění 

samotných zkoušek z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP pořádané 

jak v Ostravě, tak i v Praze. V 

současnosti jednáme také o 

zařazení dalších měst v České 

republice do databáze.  

 

V minulém čísle Karouše jsme 

vás informovali o chystaných 

čtyřech turnusech na plavbu 

po Jadranském moři. Bohužel 

musím oznámit, že máme v 

tuto chvíli volné už jen jedno 

místo a to na termín 1.7.2017 -  

8.7.2017. Nemáte-li ještě 

zařízenou dovolenou a 

nechcete-li jet sám, prosím 

kontaktujte nás . 

 

Chystáme také další, tentokrát 

spíše relaxační akce, pro 

kolegy, kteří jsou místní. 

Sledujte naše stránky a 

zachovejte nám svou přízeň. 

 

 

 

 

 

 

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

Důležité informace 
 

Na oznámení o schválení 

akreditace k provádění 

zkoušek z odborné způsobilosti 

jsme reagovali vypsáním 

termínů zkoušek a přípravných 

kurzů k těmto zkouškám. 

Ptáte-li se, zda jsou zkoušky u 

nás těžké, nebo lehké, nemám 

moc jak odpovědět, jsou 

takové, jaké je chce mít MPSV, 

takže bych řekla, že jsou u 

všech akreditovaných 

organizacích stejně 

těžké/lehké, jsou to přece 

zkoušky. 

 

Na webových stránkách jsme 

aktualizovali veškeré naše 

informace, přidali jsme termíny 

všech vzdělávacích a 

přípravných kurzů včetně 

termínů zkoušek z odborné 

způsobilosti. Naše vzdělávací 

kurzy jsou nově v programu 

Celoživotního vzdělávání 

společnosti ČKAIT a je jim 

přidělen 1b. 

 

Budete-li mít nějaké 

připomínky, jak k novým 

webových stránkám, či 

případné dotazy, prosím 

kontaktujte nás, za zpětnou 

vazbu budeme vděční. 

 



Odborné semináře 
Naše semináře určené pro zadavatele staveb, zhotovitele staveb, koordinátory 
BOZP a technické dozory jsou v systému Celoživotního vzdělávání České 

komory autorizovaných inženýrů a techniků ohodnoceny 1b. 

 

Dozory ve výstavbě 2.000,- bez DPH 

 

12. května 2017 – Praha (kurzy se budou konat na adrese Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 
140 00 Praha 4 – Braník) 

16. června 2017 – Ostrava (kurzy se budou  konat na adrese Těšínská 147/467, 716 00 Ostrava 
– Radvanice) 

1. prosince 2017 – Praha (kurzy se budou konat na adrese Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 
140 00 Praha 4 – Braník) 

 

Práva a povinnosti zadavatele stavby, zhotovitele stavby a koordinátora BOZP na 
staveništi, Plán BOZP 2.000,- Kč bez DPH: 

 

10. května 2017 - Praha (kurzy se budou konat na adrese Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 
140 00 Praha 4 - Braník) 

9. června 2017 - Ostrava (kurzy se budou  konat na adrese Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - 
Bartovice) 

15. září 2017 - Ostrava (kurzy se budou  konat na adrese Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - 
Bartovice) 

13. října 2017 - Brno 

27. října 2017 - Praha (kurzy se budou konat na adrese Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 
140 00 Praha 4 - Braník) 

16. listopadu 2017 - Ostrava (kurzy se budou  konat na adrese Těšínská 147/467, 717 00 
Ostrava - Bartovice) 

8. prosince 2017 - Praha (kurzy se budou konat na adrese Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 
140 00 Praha 4 - Braník) 

 

Přednášejícími na těchto kurzech jsou: 

Ing. Josef Štoudek 

Ing. Eva Štoudková, Ph.D. 

Ing. Jindřich Pater 

a další 



Přípravné kurzy ke zkouškám 
Přípravný kurz je určen pro osoby, které se připravují ke složení: 

a) zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen 
"zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o..), 

b) periodické zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi 
(dále jen "periodická zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o..). 

Doporučujeme zájemcům o kurz před zkouškou nebo periodickou zkouškou zaslat přihlášku a zúčastnit se 
kurzu v dostatečném časovém předstihu před zkouškou. Uchazeči o zkoušku musí minimálně 15 dnů před 
zkouškou zaslat administrátorce zkoušky zpracovaný plán BOZP. Je tedy v zájmu uchazečů zúčastnit se 
kurzu v termínu v dostatečném časovém odstupu před zkouškou. 

 

Praha:            Ostrava: 

22.5. - 24.5.2017 - přípravný kurz (Praha)            29.5. -31.5.2017 - přípravný kurz (Ostrava) 

12.6. - 14.6.2017 - přípravný kurz (Praha)             5.9. - 6.9.2017 - přípravný kurz (Ostrava) 

28.8. - 30.8.2017 - přípravný kurz (Plzeň)           16.10. - 18.10.2017 - přípravný kurz (Ostrava) 

18.9. - 20.9.2017 - přípravný kurz (Praha)           11.12. - 12.12.2017 - přípravný kurz (Ostrava) 

6.11. - 8.11.2017 - přípravný kurz (Praha) 

 

Účastníci přípravného kurzu obdrží: 

 pokyny ke kurzu 

 přihlašovací údaje k přístupu na portál zkoušek 

 studijní materiály v tištěné i elektronické formě 

 doporučenou literaturu 

 

Rozsah přípravného kurzu: 

třídenní intenzivní přípravný kurz je rozdělen na tři, na sebe logicky navazujících části (účastník se nemusí 
účastnit celého třídenního kurzu, může si vybrat jednotlivé části samostatně) 

přednášky se konají v době od 9:00 do 16:00 hod. 

 

Cena kurzů: 

1 den 1.600,- Kč + 21 % DPH 

2 dny 3.200,- Kč + 21 % DPH 

3 dny 4.800,- Kč + 21 % DPH 

 

Místo konání kurzů: 

Ostrava - KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - Bartovice 

Praha - Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník 



Kontaktní informace 

 

Ing. Josef Štoudek  Ing. Eva Štoudková, Ph.D. 

josef.stoudek@karoei.cz  eva.stoudkova@karoei.cz 

Tel: 724 029 890  Tel: 724 323 588 

 

Těšínská 467/147   

716 00  Ostrava – Bartovice   

 

www.karoei.cz 

www.facebook.com/karoei.cz 

 

Termíny zkoušek 
Žadatel o zkoušku zašle na adresu držitele akreditace písemně Přihlášku ke zkoušce/periodické 

zkoušce. K Přihlášce ke zkoušce/periodické zkoušce žadatel o zkoušku přiloží následující doklady 

dle § 10 odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

a) ověřené kopie dokladů o dosažení alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 

vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolského vzdělání technického zaměření, 

b) doklady o délce a druhu odborné praxe při přípravě nebo realizaci staveb, a to v délce alespoň 

3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání technického zaměření, nebo v délce alespoň 1 roku, 

jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření podle § 10 odst. 2 

písm. a) a písm. b) zákona. Doklady o praxi žadatele musí být prokazatelné, tj. potvrzeny 

zaměstnavatelem nebo jinou oprávněnou osobou zaměstnavatele, popř. subjektem, pro kterého 

byla tato činnost jako podnikatelská činnost vykonávána. 

 

Praha:                Ostrava: 

25.5.2017 - zkouška (Praha)         1.6.2017 - zkouška (Ostrava) 

15.6.2017 - zkouška (Praha)         7.9.2017 - zkouška (Ostrava) 

31.8.2017 - zkouška (jednáme o možnosti Plzeň)   19.10.2017 - zkouška (Ostrava) 

21.9.2017 - zkouška (Praha)         14.12.2017 - zkouška (Ostrava) 

9.11.2017 - zkouška (Praha) 

 

Kalkulovaná cena za zkoušku/periodickou zkoušku pro jednu fyzickou osobu je 6.000,- Kč bez 

DPH. Opravná zkouška není zpoplatněna. Přihlášku ze zkoušce/periodické zkoušce naleznete ke 

stažení na našich webových stránkách. Přihlašujte se prostřednictvím e-mailu: 

karoei@karoei.cz. 



 
 

Závazná přihláška na seminář 

Název semináře: ……………………………………………………………………………………… 
 

 
Termín semináře:………..………………………………… Místo konání semináře#: ………………………………………. 

 

Osobní údaje žadatele: 

Jméno:……………………………………………….. Příjmení:………………………………………………………………………………… 

Datum nar.:……………………………………….. Místo nar.:…………………………………………………………………………….. 

Titul, věd. hodnost.:…………….……………… St. občanství:……………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště:    firmy (název): 

Ulice:……………………………………………………..  Ulice:……………………………………………………………. 

Město:…………………………………………………….  Město:……………….………….…PSČ:…………………. 

PSČ:…………………………….     IČ:……………………….DIČ:………………………………… 

Telefon:………………………………………….   Telefon:………………………………………………….…. 

e-mail:…………………………………………………...  e-mail:…………………………………………………….…… 

Potvrzuji/potvrzujeme, že jsem/jsme dne ……….……….. dal/i příkaz k úhradě za pracovníka/y: 
Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………………………………………………… 
za účast na semináři. 
 

Údaje pro vystavení daňového dokladu: 

Celkem poukázaná částka Kč ……………………………….. byla uhrazena z mého/našeho účtu 

č…………………………………………….… vedeného u…………………………………………………………………….. 

s variabilním symbolem: ……………………………ve prospěch účtu číslo 112746210/0300 držitele 

akreditace vedeného u ČSOB, Ostrava. 

 

Datum:………………………….                                                                podpis: ………………………………………………. 


