
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, jaro je v 

plném proudu a s ním také 

výběrová řízení, poptávky, 

tvorby nabídek a další. Po 

neplánovaném pracovním 

uvolnění opět přichází čilý 

stavební ruch jak na našich 

cestách, budovách, halách, 

tak i zahradách. 

 

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. 

Plánované akce 
 

Nejbližší volné termíny pro 

přípravný kurz  je:  

22. -  23. června 2020 v 

Ostravě, a nejbližší termín 

zkoušek je: 

24. Června 20 v Ostravě, 

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 . 

 

I přes celosvětovou pandemii, 

stále provádíme přípravné 

kurzy a zkoušky koordinátora 

BOZP na staveništi za přijetí 

veškerých vládou nařízených 

opatření tak, abychom zajistili 

maximální bezpečnost jak 

vám, tak i našim zkušebním 

komisařům a všem z našeho 

týmu, kteří se podílí na 

provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi. 

 

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.  
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Doufáme, že končí nelehké koronavirové období, které postihlo i stavebnictví.   

I my, jako koordinátoři BOZP, jsme se museli potýkat s přijatými hygienickými 
opařeními na staveništi. Na našich pracovištích byla důsledně vedena písemná 
evidence všech osob, které se na pracovišti objevily v průběhu pracovní směny, aby 
bylo možné dohledat možné kontakty s dalšími osobami v případě prokázání nákazy 
koronavirem. Zatím k takovémuto případu na našich pracovištích nedošlo. 

Jistě si vzpomenete na případy, kdy stavební společnosti musely přerušit stavební 
práce z důvodů koronavirové epidemie. Zjištění byť jediného případu nakažení 
pracovníka, znamenalo pro ostatní spolupracovníky karanténu a tím nepřítomnost v 
práci. 

 

A opatření k nošení ochrany úst? Ono pracovat na staveništi s rouškou nebo 
respirátorem na ústech není pro koordinátora žádný med. 

A co teprve stavební dělníci. Celou směnu s rouškou a někdy v prašném nebo vlhkém 
prostředí uvnitř budov. Rouška je hned vlhká, zanesena prachem, kůže pod ní 
reaguje alergicky. A tak jsme se setkávali s neochotou pracovníků roušky při práci 
používat. V těch uzavřených prostorách to byl opravdu problém. 

Ve venkovních prostorách, kde byli pracovníci od sebe vzdáleni i několik metrů, jsme 
takovéto problémy nezaznamenali. 

 

Přesto, že jednotliví zhotovitelé dbali na dodržování nařízení k nošení roušek, 
vyskytly se případy, kdy někteří pracovníci toto svévolně porušovali. A najednou byl 
problém. Řešili jsme tyto případy i na kontrolních dnech. V té souvislosti byla řešena 
i možnosti případných postihů pracovníků, kteří toto nařízení porušovali. 

Přiznám se, že v našich případech k žádnému finančnímu postihu pracovníků 
nedošlo. Vše bylo řešeno domluvou. 

 

 

Koordinátor BOZP a nouzový 
stav 



Situace se pomalu (a opravdu velmi pomalu) vrací k normálu. Dochází k rozvolňování 
opatření přijatých v souvislosti s epidemií. Co to všechno stálo peněz a ještě stát 
bude. 

 

Jak to bude v budoucnu s investicemi? Kolik budeme mít zakázek a za jaké peníze? 
Dojde k propouštění zaměstnanců a přijdou úsporná opatření, která se určitě projeví 
i na množství zakázek pro koordinátory.  

Už zase zaznamenáváme ostrý cenový boj koordinátorů. Zase se objevují cenové 
nabídky na hranici rentability. Každý chce ušetřit. To jsou případy i našich investorů 
(státních i soukromých), kteří tlačí ceny koordinátorů na co nejnižší úroveň. Obávám 
se, aby to nebylo na úkor kvality výkonu činnosti koordinátorů, protože za dané ceny 
je prakticky nemožné činnost koordinátora kvalitně vykonávat. Někteří kolegové 
berou zákonné povinnosti koordinátora na lehkou váhu a na staveniště jezdí 
například jednou za 14 dnů! Z mého pohledu je to nedostatečné.  

JoŠt 

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. Zabýváme se aktuální 
situací na stavbách, nejnovější pracovní postup se týká defektoskopie, ionizujícího 
záření, vznikajícího při rentgenech svárů potrubí a ocelových konstrukcí. 

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. 

Koordinátor BOZP a nouzový 
stav 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2019: 

24.6.2019 - 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  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: 

19.8.2020 – zkouška (Ostrava) 

9.9.2020 – zkouška (Praha) 

16.9.2020 - zkouška (Havlíčkův 

Brod) 

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 
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