
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, přichází 

jaro a s ním se probouzí nejen 

příroda, ale také výběrová 

řízení, poptávky, tvorby 

nabídek a další. Po klidném 

zimním období opět přichází 

čilý stavební ruch jak na 

našich cestách, budovách, 

halách, tak i zahradách. 

Za celý tým společnosti KARO 

E-I bych vám všem ráda 

popřála úspěšná výběrová 

řízení, hladký průběh staveb, 

jednání a dalších činností, 

které s tím souvisí.  

Pravidelně se na nás obracíte 

se svými dotazy a my jsme za 

to jenom rádi. Také my se ve 

své praxi setkáváme s 

nestandardními situacemi, 

které musíme řešit. V případě 

potřeby oficiálního stanoviska 

se obracíme na státní orgány 

kontroly a nebo přímo na 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. Jejich reakce 

s vámi sdílíme na našich 

seminářích a ty 

nejzajímavější v našem 

Karoušovi. 

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

02/19 

Plánované akce 
 

Nejbližší volné termíny pro 

přípravný kurz  je:  

8. -  10. dubna 2019 v 

Ostravě, a nejbližší termín 

zkoušek je: 

25. dubna 2019 v Táboře a 

15. května 2019 v Praze, 

termíny se rychle plní, i letos 

pro vás otevíráme mimořádný 

termín o prázdninách. 

 

Přípravné kurzy nejsou 

kapacitně omezeny jako 

zkoušky z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP.  

 

Stále máme v nabídce sérii 

pracovních postupů pro praxi i 

Plán BOZP, a neustále 

zpracováváme další. 

 

Veškeré další informace 

naleznete na www.karoei.cz. 

 

Stále se zabýváme otázkou 

odpojení hromosvodů při 

provádění rekonstrukčních 

prací na střechách a 

obvodových pláštích budov. 

Konzultujeme toto téma s 

odborníky na hromosvody, 

kontrolními orgány a dalšími, 

velmi děkujeme za vaše 

náměty a připomínky k tomuto 

tématu. 

 

 

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

Důležité informace 
 

Snažíme se vám přiblížit naše 

přípravné kurzy a zkoušky, vč. 

odborných seminářů a tak 

čekáme na schválení 

Ministerstva práce a sociálních 

věcí ve věci nových zkušebních 

míst v České republice. Avšak 

je to úkol nesnadný a časově 

náročný. Jakmile budeme mít 

informaci o kladném 

zhodnocení naší žádosti, 

budeme vás informovat . 

 

Na poslední informaci, že lze 

splnit požadavek technického 

vzdělání složením jedné 

maturitní zkoušky z 

technického předmětu jsem 

dostala mnoho dotazů a 

připomínek. Ptali jste se na 

podmínky, na posouzení 

takové maturity, na přístupu 

MPSV k této záležitosti a sami 

jste také dále hledali odpovědi. 

Rozhodně nespíme na 

vavřínech a tuto záležitost 

budeme projednávat také s 

kolegy z jiných akreditovaných 

organizací, jak se k tomuto 

staví, na příštím kulatém stole 

pořádaném MPSV pro 

akreditované organizace a o 

závěrech vás budeme 

informovat. 
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Chystá se novela stavebního zákona. Po kolikáté už? Mimo jiné, jako podklad pro 
povolení všech staveb se v něm počítá jen s dokumentací pro územní řízení.  

 

Jak bylo zveřejněno na internetu 8. února 2019 odpoledne – ČTK České noviny - 
výhrady k návrhu mají památkáři. "Musíme bohužel se vší vážností konstatovat, že 
projednávaný návrh (…) nebezpečně zasahuje do podstaty památkové péče a bez 
potřebné znalosti památkového práva a mezinárodních úmluv, které jsou pro Českou 
republiku závazné, ohrožuje i kredit ČR v zahraničí," uvádějí signatáři dopisu. 

V navrhované změně se jedná vlastně o zjednodušení dokumentace pro povolení 
stavby, které by mělo mít podobu plánů pro dnešní územní řízení. Zákon by měl 
podle předkladatelů změny zákona zjednodušit přípravy staveb. V Česku platí 
mnohokrát novelizovaný stavební zákon z konce 80. let minulého století, přijetí 
zákona nového v minulých letech několikrát ztroskotalo na politické vůli (nebo 
nevůli).  

Nový stavební zákon by měl zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného 
průměru 5,4 roku na jeden rok. Je navrhováno územní řízení, stavební řízení a EIA 
sloučit do jednotného povolovacího řízení.  

Ale my, jako koordinátoři BOZP, jsme doposud ve své činnosti neuvažovali o stavbách, 
které stavební povolení ani ohlášení nevyžadují (to je § 103 stavebního zákona a u 
takovýchto staveb se koordinátor neurčuje). Zaměřili jsme se zatím na jednoduché 
stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u nichž postačuje ohlášení (§ 104 
stavebního zákona) a dále na stavby, u kterých je vyžadováno stavební povolení (tedy 
s těmi, u kterých nepostačuje ohlášení). 

V zákoně č. 309/2006 Sb., v § 14, odst. 6 ve znění pozdějších předpisů je uvedeno: 

„Při přípravě a realizaci staveb 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
předpisu, nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního 
předpisu, 

se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje“. 
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Ani ve stávajícím znění zákona 309 není také zmíněna veřejnoprávní smlouva podle § 
116 stavebního zákona (i když ta vlastně nahrazuje stavební povolení). Takže je zde 
taxativně uvedeno stavební povolení nebo ohlášení (a nic jiného). 

 

I v současnosti se již u některých staveb setkáváme s územním řízením podle §§ 84 a 
následujících stavebního zákona. Ze zkušeností vím, že někteří zadavatelé staveb i u 
takovýchto staveb určují koordinátora BOZP (i když to není v zákoně 309/2006 Sb. 
výslovně požadováno). 

A teď se chystá další změna stavebního zákona a do oblasti územního řízení bude 
přesunuta podstatná část dřívějších rozhodnutí. 

 

A jak to tedy bude v případě určení koordinátorů BOZP? Zákon 309/2006 Sb. toto v 
současné době neřeší. Dojde i zde ke změně? 

Budeme rádi, když se objeví i Vaše náměty a připomínky k navrhovaným změnám a 
případně i návrhy ke změně „našeho“ zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Těšíme se na Vaše náměty. 

JoŠt 
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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. 

Razítko koordinátora BOZP na staveništi 

Vážení účastníci našich zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP. 
Rádi bychom vám nabídli možnost objednání razítka Koordinátora BOZP s logem naší 
společnosti. Razítko je možné objednat přes e-mail: eva.grenova@karoei.cz. Je 
možné vybírat razítko ze dvou provedení. Samonamáčecí a dřevěné. 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2019: 

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 

Plán BOZP na staveništi, který ze zákona zpracovává koordinátor 

BOZP. Neustále aktuální téma, které se řeší napříč přípravnou i 

realizační fází většiny staveb. Plán BOZP bude tématem příštího 

Karouše. 
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