
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, do druhého 

měsíce letošního roku jsme 

vstoupili s vysokou rychlostí. 

Na konci ledna jsme pro vás 

nachystali novinku v podobě 

pracovních postupů. Pracovní 

postupy se líbí a já jsem za to 

víc než ráda. Potřeba 

pracovních postupů pro výkon 

činnosti koordinátora BOZP i 

dalších odborně způsobilých 

osob je omílána již několik let, 

a stále se k tomu nikdo 

„neměl“. A já se nedivím, není 

snadné něco takového 

zpracovat. Ale věřím, že nám 

se to povedlo. Každopádně 

nezahálíme a budeme se 

snažit vše co děláme ještě 

vylepšit.  

 

Tento neperiodický zpravodaj 

vydáváme již třetím rokem 

(starší vydání naleznete na 

našich stránkách v části Další 

nabídka – Karouš), 

prezentujeme v něm názory 

naše ale i vaše, přinášíme 

aktuální termíny, řešíme 

aktuální otázky z našeho 

oboru.  

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

02/18 
Plánované akce 

 

Nejbližší termín pro přípravný 

kurz je 20. – 22. února 2018 v 

Havlíčkově Brodě, a nejbližší 

termín zkoušky je 23. února 

2018 v Havlíčkově Brodě. 

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. Přípravné 

kurzy jsou konány 2x do 

měsíce v pěti městech po celé 

České republice.  

 

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 
 

Jistě jste zaznamenali naši 

novinku a to jsou pracovní 

postupy do Plánu BOZP. V 

současnosti máme zpracováno 

osm pracovních postupů, ale 

dále zpracováváme další tak, 

aby tvorba Plánu BOZP byla co 

nejsnazší a Plán BOZP byl 

srozumitelný také pro 

zadavatele staveb, kteří vůbec 

nemusí být z našeho oboru.  

 

Máte-li zájem o konkrétní 

pracovní postup, který 

nemáme v nabídce, prosím 

neváhejte nás kontaktovat na 

adrese karoei@karoei.cz s 

poptávkou. Za 45 let praxe ve 

stavebnictví víme kam se 

máme obrátit, tak aby byl 

postup více než profesionální. 

 

Pracovní postupy můžete 

objednávat prostřednictví 

objednávky, kterou naleznete 

na našich webových stránkách 

v části Další nabídka – 

Pracovní postupy. 

 

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. 
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B) Zkouška 

Splní-li uchazeč podmínky na vzdělání a praxi, je pozván ke zkoušce.  

 

1) Plán BOZP 

Před zkouškou musí uchazeč zaslat administrativní pracovnici akreditované společnosti 
Plán BOZP k posouzení. Tento Plán je posuzován členem odborné zkušební komise, zda 
vyhovuje (na základě daných parametrů) a projde je vhodný k obhajobě u samotné 
zkoušky.  

 

Ve své praxi se setkáváme s tím, že uchazeč, který jde na svou první zkoušku z odborné 
způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (takzvanou „základní“) nikdy 
před tím Plán BOZP nezpracovával, nebo vůbec takový Plán BOZP neviděl. Doporučujeme 
jednoduché řešení. Uchazeč může přípravný kurz absolvovat v jakémkoliv termínu před 
zkouškou. Přípravný kurz ke zkoušce není ze zákona povinný. Není tedy nic jednoduššího, 
než po absolvování přípravného kurzu zkoušku vykonat například za měsíc od kurzu. Tím 
má uchazeč dostatek času na zpracování Plánu BOZP i nastudování dané problematiky.  

 

A proč je Plán BOZP zasílán v delším časovém intervalu před zkouškou? Na to je snadná 
odpověď. Jak jsem již zmínila výše, Plán BOZP posuzuje jeden ze zkušebních komisařů 
odborné zkušební komise. Čím dřív se k němu Plán BOZP dostane, může jej prostudovat a 
v případě potřeby kontaktovat uchazeče a požádat jej o doplnění, či změnu některé z 
kapitol. Uchazeč tak má dostatek času na připomínky reagovat a zapracovat je. Plán BOZP 
se dále zakládá ve složce uchazeče.  

 

Při ústní části zkoušky uchazeč obhajuje ke zkoušce doporučený plán BOZP před zkušební 
komisí. 

 

Ptáte se, proč je to tak složité? Odpovědi se mi dostalo, když jsem jako člen odborné 
zkušební komise zasedala u jedněch zkoušek. Plán BOZP zaslaný paní administrátorce byl 
vynikající a všichni komisaři jej posoudili jako velmi dobrý. Ovšem, ve chvíli, kdy měl 
uchazeč svůj Plán BOZP obhájit u zkoušky (obhájit znamená, účastnit se odborné diskuze 
nad Plánem BOZP), nebyl uchazeč připraven. Po krátké „diskuzi“ jsme zjistili, že Plán BOZP 
zpracoval někdo jiný a daný uchazeč si jej pouze vypůjčil pro zkoušku. U obhajoby Plánu 
BOZP samozřejmě neuspěl. 

Zkoušky koordinátora BOZP bez 

stresu – část B) Zkouška 



2) Písemná část 

Písemná část zkoušky zahrnuje úspěšné splnění testu. Testové otázky máme pro své 
uchazeče k dispozici pro nastudování dopředu. Po uhrazení finanční částky za zkoušku Vám 
administrátorka zašle přístupový kód ke zkušebním otázkám z písemného testu. Pomocí 
tohoto přístupového kódu se „připojíte“ na naše webové stránky a můžete si v klidu 
zkoušen na svém PC správné odpovědi na jednotlivé otázky v zákonem stanovených 
zkušebních okruzích. Po ukončení Vám tento program „ vyhodnotí a sdělí“ výsledek 
v úspěšnosti zvládnutých testových otázek. Uchazeč, který jde na svou první zkoušku, musí 
zpracovat písemný test, který obsahuje 80 otázek. Uchazeč, který již osvědčení o odborné 
způsobilosti získal před pěti lety, musí absolvovat test se 40 otázkami. Kritéria pro úspěšné 
splnění testu jsou stanoveny nařízením vlády. 

 

3) Ústní část 

Po absolvování písemné část přechází uchazeč k části ústní. Součástí ústní část je obhajoba 
Plánu BOZP (viz výše), odpovědi na vylosované otázky, a rozprava nad fotografií. Ústní 
otázky včetně vypracovaných odpovědí dostává uchazeč před zkouškou k nastudování, tak 
aby byl u ústní části zkoušky úspěšný a u zkoušky vyhověl. 

 

 

 

Zkoušky koordinátora BOZP bez 

stresu – část B) Zkouška 

Přípravné kurzy před zkouškou, jsou povinné?? 
 

Ne, přípravné kurzy před zkouškou z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP 
dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinné nejsou. Záleží pouze na 
uchazeči, jestli a v jakém rozsahu se přípravného kurzu zúčastní. Z vlastní praxe (6 let jako 
člen odborné zkušební komise u zkoušek koordinátora BOZP), mohu říct, že 95% uchazečů, 
kteří se přípravného kurzu nezúčastnili, u zkoušky z odborné způsobilosti neuspěli. Těch 
zbylých 5% byli zkušení odborníci, kteří na stavbě působili denně a v dané problematice a 
také v ostatních oborech, které souvisí s BOZP, měli obrovský přehled. 

Navíc naši uchazeči, kteří se zúčastní přípravného kurzu dostávají veškeré materiály ke 
zkoušce zdarma. Na kurzu mohou s ostatními i s lektorem (ing. Josef Štoudek) konzultovat 
své Plány BOZP, které u zkoušky musí obhájit. 

Před každou zkouškou z odborné způsobilosti je nachystán přípravný kurz, ale uchazeč 
nemusí jít ke zkoušce hned po tomto přípravném kurzu, zkoušky se může zúčastnit v jiném 
městě či jiném termínu tak, aby měl dostatek času vše nastudovat, vstřebat a přichystat 
veškerou dokumentaci. 

Ale i uchazeči, kteří navazují zkouškou hned po přípravném kurzu jsou u nás 100% 
úspěšní. 

 

 

 

 



Nejbližší termíny 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro rok 2018: 

22.2.2018 - zkouška (Havlíčkův Brod) 

8.3.2018 - zkouška (Ostrava) 

15.3.2018 - zkouška (Plzeň) 

5.4.2018 - zkouška (Praha) 

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) 

 

 

 

 
Dále nabízíme také vzdělávací semináře: 

1) Práva a povinnosti zadavatele stavby, zhotovitele stavby a 

koordinátora BOZP na staveništi, Plán BOZP 

2)Technický dozor staveb 

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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