
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, za chvíli 

vstoupíme do třetího měsíce 

letošního roku a právě proto 

jsme pro vás nachystali další 

číslo Karouše. Najdete v něm 

nejen aktuální termíny 

zkoušek, přípravných kurzů, 

odborných seminářů a dalších 

školení, ale také informace o 

tom, co se děje, když 

propásnete v termínu zkoušku 

periodickou, zmíníme se něco 

o pokutách a podobně. 

 

Na přípravné kurzy a ke 

zkoušce se prosím přihlašujte 

s časovým předstihem, abych 

vám mohla zajistit místo. 

Kurzy i zkoušky se rychle 

plní. 

 

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. 

03/18 

Plánované akce 
 

Nejbližší termíny pro přípravný 

kurz v březnu jsou:  

5. – 7. března 2018 v Ostravě, 

a 12. – 14. března 2018 v 

Plzni, a nejbližší termín 

zkoušek je 8. března 2018 v 

Ostravě a 15. března 2018 v 

Plzni.  

 

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. 

 

Přidali jsme další pracovní 

postup v podobě zpracovaného 

vzorového plánu BOZP pro 

přípravnou fázi, a usilovně 

pracujeme na dalších, pro vás 

zajímavých, pracovních 

postupech. 

 

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 

devět 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. 



C) Termíny 

 

Zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP nejsou složité. Ale i tak 
pozor na periodickou zkoušku. 

 

Koordinátor BOZP musí složit periodickou zkoušku (v případě, že chce ve své činnosti 
pokračovat i po pěti letech od získání odborné způsobilosti). V praxi se ale stává, že 
někteří kolegové koordinátoři se hlásí k periodické zkoušce až těsně před uplynutím 
pětileté lhůty (a to nehovořím o koordinátorech, kterým osvědčení o odborné 
způsobilosti „propadne“). 

 

Může nastat situace, že koordinátor, který se přihlásil k periodické zkoušce těsně před 
uplynutím pětileté lhůty, zkoušku neudělá. Musí jít na zkoušku opravnou. A mezi tím 
mu propadne jeho původní osvědčení. Má však „rozpracované zakázky“, na kterých 
určitě chce pokračovat. A co může nastat? Na staveništi dojde k pochybení 
koordinátora. Toto bude vyšetřováno a bude konstatováno, že koordinátor vykonával 
svoji funkci bez oprávnění! 

 

Od května loňského roku je účinná novela zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů o inspekci práce. V tomto novelizovaném zákoně se mimo jiné hovoří v § 17 - 
Přestupky na úseku bezpečnosti práce: 

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že 

zd) v rozporu s § 10 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci vykonává činnost odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v 
prevenci rizik nebo činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi bez příslušného oprávnění, 

 

 

Zkoušky koordinátora BOZP bez 

stresu – část C) Pozor na termíny! 



 

Za porušení tohoto ustanovení zákona lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč. 

 

Nenechme situaci dojít až sem. Sledujme pozorně blížící se pětiletou lhůtu platnosti 
našeho osvědčení a v předstihu se připravme na periodickou zkoušku tak, abychom získali 
nové osvědčení ještě před uplynutím platnosti osvědčení starého. Předejdeme tak 
možným komplikacím a případným finančním postihům. 

 

Naše akreditace (schválená MPSV) hovoří takto: 

Zahájil-li uchazeč periodickou zkoušku před termínem vypršení platnosti jeho osvědčení a 
byl hodnocen v jedné části periodické zkoušky „nesplnil“, může se přihlásit (Přihláška k 
opravné zkoušce) na nejbližší možný následující termín na zkoušku opravnou. Je-li termín 
opravné zkoušky stanoven, až po termínu ukončení platnosti jeho osvědčení, tak se 
považuje, že zkouška stále trvá a uchazeč bude pokračovat v periodické zkoušce v části, 
kterou nesplnil. 

 

 

 

Zkoušky koordinátora BOZP bez 

stresu – část C) Pozor na termíny! 

Dále nabízíme také vzdělávací semináře: 
1) Práva a povinnosti zadavatele stavby, zhotovitele stavby a koordinátora BOZP na 

staveništi, Plán BOZP 

2) Technický dozor staveb 

Razítko: 

Účastníci našich zkoušek si u nás mohou objednat razítko koordinátora BOZP 
(dřevěné i namáčecí) 

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. 



Nejbližší termíny 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2018: 

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) 

 

 

 

 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) 

 

 

 

Karouš – starší vydání Karouše naleznete na 
www.karoei.cz v části Další nabídka 
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