
Úvodní slovo 
 

Dámy a pánové, vážení kolegové v oboru i 

mimo něj. Vrcholí letní prázdniny a po 

odpočinkových dnech přichází návrat 

ratolestí do škol a konec „okurkové 

sezóny“.  

 

Věřím, že jste dny odpočinku strávili dle 

svých představ a všechny návraty domů i 

za kancelářský stůl byly šťastné a ve 

zdraví. Jako každý rok, tak i letos vyrazili 

naši malí námořníci, již tradičně vyvětrat 

plachetnici Lunu do přístavního městečka 

Punat na Krku v Chorvatsku.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My jsme přes prázdniny nezaháleli ani na 

lodi a chystáme pro vás nové prostroy a 

města pro provádění zkoušek, chystáme 

nové vzdělávací programy a mimo to jsme 

také získali Certifikát prověřená 

společnost 2017. 

 

Přeji vám, aby jste i poslední prázdninové 

dny užili v pohodě, připravili v  klidu děti 

do škol a školek, a věřím, že se dřív nebo 

později opět potkáme na stavbě, 

konferenci či semináři. 

 

Ing. Eva Štoudková, Ph.D. 

 

03/17 

Plánované akce 
 

Již po několikáté nabízíme vzdělávací a 

odborné kurzy pro zadavatele, zhotovitele i 

samotné koordinátory BOZP na staveništi či 

projektanty. Neustále vylepšujeme systém 

vzdělávání, tak aby vám co nejvíce 

vyhovoval, s tím souvisí také vzdělávání 

naše. Plánujeme otevřít také nové vzdělávací 

kurzy, abychom vám mohli poskytnout 

veškeré informace, které ke své odbornosti 

potřebujete, samozřejmě prostřednictvím 

odborníků ve své profesi. Proto neváhejte a 

sledujte naše stránky webové i facebookové, 

kde budou uveřejněny veškeré termíny a 

podrobné informace. 

 

Dále chci také připomenout, že i příští rok 

bude vyjíždět naše Luna z Punatské mariny. 

Pokud se chcete s námi vydat za 

dobrodružstvím, prosím rezervujte si termíny 

dopředu, ať opět nemusíme odříkávat 

zájemce, loď se rychle plní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



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 

3. listopadu 2017 – Ostrava (kurzy se budou  konat na adrese Těšínská 147/467, 717 00 

Ostrava - Bartovice) 

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: 

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: 

18.9. - 20.9.2017 - přípravný kurz (Praha)            16.10. - 18.10.2017 - přípravný kurz (Ostrava) 

6.11. - 8.11.2017 - přípravný kurz (Praha)           11.12. - 12.12.2017 - přípravný kurz (Ostrava) 

 

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: 

21.9.2017 - zkouška (Praha)    19.10.2017 - zkouška (Ostrava) 

9.11.2017 - zkouška (Praha)    14.12.2017 - zkouška (Ostrava) 

 

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: ………………………………………………. 


