
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři. Opět se 

potkáváme u vánočního 

speciálu našeho Karouše. 

Blíží se Vánoce, teplota klesá, 

sněhu přibývá, stres narůstá. 

Každý z nás jistě začíná 

pomalu ale jistě bilancovat 

rok 2017, rok, který záhy 

skončí a my začneme s čistým 

štítem rok nový.  

 

Čekají nás nová výběrová 

řízení, nová setkání, starosti i 

radosti. A já stále věřím tomu,  

že co životu dáme, to se nám 

vrátí. 

 

Přeji vám v příštím roce 

dostatek práce, avšak méně 

stresu a shonu, více času pro 

vás samotné (říkám tomu 

„osobní volno“), více času pro 

vaše rodiny i společné 

koníčky.  

 

Doufejme, že nám bude na 

našich cestách svítit co 

nejvíce slunce. Věřím, že 

každý v našem oboru docení 

slunečné počasí při výkonu 

našeho povolání . 

 

Přeji vám především klidné 

žití, zdraví a lásku. Štěstí, to 

je pouze na vás . 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

04/17 
Plánované akce 

 

Rok 2018 bude o celých 8 

pracovních hodin delší než rok 

2017. V příštím roce 

odpracujeme celých 2088 

hodin. 

 

My jsme pro vás naplánovali 

celkem  55 dní (440 hodin) 

odborných seminářů, 18 dní 

(188 hodin) pro zkoušky z 

odborné způsobilosti k 

činnostem koordinátora BOZP 

a celkem 25 dní na moři (600 

hodin).  

 

Veškeré informace o nových 

kurzech a školeních naleznete 

na našich webových 

stránkách www.karoei.cz v 

části Zkoušky a semináře. Na 

všechny uvedené akce se 

můžete přihlašovat 

prostřednictvím e-mailu 

karoei@karoei.cz. 

 

I nadále budeme otevírat 

kurzy v nových městech, tak 

abychom k vám nové 

informace dostali co nejblíže. 

 

I v následujícím roce vás opět 

čekají semináře pro 

zadavatele stavby, zhotovitele, 

koordinátory BOZP, 

projektanty, technické dozory 

(spolu s novelou stavebního 

zákona) a další.  

 

 

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

Důležité informace 
 

V průběhu letošního roku došlo 

k několika málo změnám, které 

jistě někteří z vás 

zaznamenali. 

 

Rozšířili jsme pro vás 

působnost zkoušek a 

odborných seminářů do 

dalších měst. V současnosti 

disponujeme 5ti zkušebními 

místy po celé České republice: 

 Ostrava 

 Praha 

 Tábor 

 Havlíčkův Brod 

 Plzeň 

 

Zkoušky z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP úspěšně 

probíhají. Součástí těchto 

zkoušek je také přípravný kurz 

v délce třech dní, na kterém 

získáte zdarma studijní 

materiály, přístupy k testovým 

otázkám (KOOTEST), 

informace a technologické 

postupy pro provádění prací s 

azbestem (budeme 

zpracovávat další). 

 

Máme novou posilu týmu paní 

Nikolu Němčíkovou, která se 

o vás bude starat 

prostřednictvím e-mailu, jak 

před seminářem a zkouškou 

tak i po nich. Buďte na ni 

hodní . 

 



Stavebnictví nevzkvétá. A s ním nevzkvétá ani naše práce koordinátorů 

BOZP.  

 

Uplynulo 19 měsíců od novelizace zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. A přece jen trocha povzbuzení v naší činnosti se našla. Začínáme častěji 

zpracovávat plány BOZP ve fázi přípravy. To je ve fázi zpracování projektové 

dokumentace.  

 

Je to snad i tím, že nabyla účinnosti i novela zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů, kde za nezajištění zpracování plánu BOZP ve 

fázi přípravy hrozí zadavateli stavby postih až 300 tis. Kč. V letech minulých se 

tímto mnoho zadavatelů staveb nezabývalo. A že to zlepší činnost nejenom 

koordinátorů BOZP ve fázi realizace, ale i zhotovitelů (realizátorů) staveb, kteří již při 

podávání nabídky do výběrových řízení budou znát požadavky (finanční) na 

zajištění bezpečnosti práce je nepochybné. 

 

Ale zpracovat kvalitní plán BOZP ve fázi přípravy není vůbec jednoduché. 

Zpracovatel plánu musí mít bezesporu znalosti nejenom v oblasti bezpečnosti práce, 

ale i vlastní budoucí realizace. Proto velká část projektantů získává osvědčení 

koordinátorů BOZP podle zákona č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

plány BOZP ve fázi přípravy si zpracovávají sami. Je to určitě dobře.  

 

Sami jsme se také v naší společnosti „posunuli“ vpřed při zpracování plánů. Z 

počátku jsme do plánů zahrnovali jen ty činnosti, které se na stavbě budou skutečně 

vyskytovat. Po několika konzultacích s pracovníky OIP (v rámci celé republiky) jsme 

ale začali uvádět všechny činnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 6 k nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tedy i ty, které se přímo na naší 

stavbě nevyskytují. Toto naše rozhodnutí koresponduje s metodikou projektantů, 

kteří při zpracování projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb také uvádějí všechny požadované body vyhlášky, i když u 

některých bodů projektant uvádí, že se „netýkají dané stavby“. Stejně tak to 

uvádíme ve svých plánech BOZP i my = případně „netýká se daného staveniště“. 



Stavebnictví nevzkvétá. A s ním nevzkvétá ani naše práce koordinátorů 

BOZP.  

 

A ještě dva postřehy o koordinátorech BOZP, kteří se rozhodli složit zkoušku, nebo 

periodickou zkoušku po pěti letech. Některým kolegům, kteří se přihlásí ke zkoušce, 

stačí naučit se odpovědi na otázky písemného testu a odpovědi na otázky ústní. A 

potom je již krůček k získání osvědčení. Potom slyším, jak se zhoršila kvalita 

znalostí kolegů koordinátorů u vlastní zkoušky. Tito kolegové (snad ve snaze ušetřit) 

se nezúčastňují nejen seminářů v průběhu roku nebo své pětileté činnosti, ale ani 

doplňujících seminářů před složením zkoušky. Ptám se tedy zkušebních komisařů, 

proč těmto uchazečům o zkoušku umožní zkoušku složit. Odpovědí je, že kdyby 

takovýto uchazeč osvědčení nezískal, jejich akreditovaná společnost by získala 

pověst „nepřející“ společnosti a nikdo by k nim na zkoušku v budoucnu nechodil. 

 

U naší společnosti mám jinou zkušenost. Až na jednoho pana kolegu, který šel k 

periodické zkoušce a nezúčastnil se semináře před zkouškou, všichni ostatní se 

semináře zúčastnili a jejich kladné ohlasy na obsah semináře snad hovoří za vše.  

 

Nejenom naučení se odpovědí na písemné a ústní otázky ke zkoušce, ale také velmi 

důležité poznatky z praxe vztahující se jak k vlastnímu výkonu koordinátora jak ve 

fázi přípravy, tak i ve fázi realizace. Důležité jsou rovněž poznatky z pochybení 

koordinátorů při svém výkonu a z případných soudních následků, které nám hrozí 

při pochybení v naší činnosti. 

 

A postřeh druhý – u periodické zkoušky se někteří uchazeči divili, že jim správné 

odpovědi na testové otázky „nenadiktujeme“ tak, jak to pro ně dělala jiná 

akreditovaná organizace. Toto asi vypovídá o úrovni některých organizací vše. A jak 

potom vypadají v praxi koordinátoři, kteří získali osvědčení takovýmto způsobem? 

Naše společnost si zakládá na kvalitě jak vzdělávacích seminářů před vlastní 

zkouškou, tak i kvalitě průběhu zkoušky z odborné způsobilosti. A tak to bude i 

nadále. 

JoŠt 



Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v §5, odst. (1) hovoří 

jasně: 

„Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník 

určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, 

která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho 

tíži.“ 

Co to vlastně znamená?? Vydává-li se někdo za odborníka v určité oblasti, aniž jím ve 

skutečnosti je, popřípadě nemá potřebné zákonné vzdělání, praxi, odbornost, 

osvědčení a svou práci zfušuje, bude odpovídat tak, jako by odborníkem skutečně 

byl!!! 

Ze své praxe mohu konstatovat, že příliš odborníků na svých pozicích není. Zpracované a 

předané technologické či pracovní postupy jsou pouze opsané zákony se změněnou hlavičkou, v 

projektových dokumentacích chybí Plány BOZP v přípravné fázi, neřeší se užívání staveb, chybí 

lékařské prohlídky odborných pracovníků, a tak bych mohla pokračovat. I přes značnou 

neznalost ve svém oboru, tak zvaní „odborníci“ nemají  potřebu sebevzdělávání a situace se 

nezlepšuje. JE TO OSTUDA!!! 

 

Jestli se situace změní, nevím….Každopádně se může zlepšit, nebo zhoršit. Je to jenom na nás. 

Když něco nevím, hledám. Když nemůžu najít, hledám někoho kdo ví. Není to tak těžké. 

Eva Grenová 

 

Odborníci v roce 2018? 
Změní se něco? 

Pozor!! Koordinátor BOZP v zimním období 
 

Vzhledem k zimnímu období, bylo mnoho venkovních staveb přerušeno nebo pozastaveno. Je 

třeba si uvědomit, že se tak většinou stalo ve fázi, před dokončením stavby. Přerušené realizace 

chodníků, silnic, výkopů, „opuštěného lešení“ a podobě jsou stále stavbami. Nezapomeňte, že 

koordinátor BOZP během realizace dle §8 NV 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v 

bodě: 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 

cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

a to i v případě přerušení stavby.  

 

I když jsou práce přerušeny z důvodu zimního období, či z důvodu svátků, stále koordinátor 

BOZP odpovídá za zabezpečení staveniště a to i v případě, že ve smlouvě se zadavatelem je s 

výlukou počítáno, a zadavatel si vyžádal, aby koordinátor BOZP na stavbu po tuto dobu 

nedohlížel. Zákon hovoří jasně.  

 



Zkoušky pro rok 2017: 

14.12.2017 - zkouška (Ostrava) 

 

Přípravný kurz pro rok 2017: 

11.12. - 13.12.2017 - přípravný kurz (Ostrava) 

 

Práva a povinnosti zadavatele stavby, 

zhotovitele stavby a koordinátora BOZP 

na staveništi, Plán BOZP v roce 2017 

8. prosince 2017 - Praha 

Nejbližší termíny 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 2018: 

11.1.2018- zkouška (Ostrava) 

25.1.2018 - zkouška (Tábor) 

8.2.2018 - zkouška (Praha) 

22.2.2018 - zkouška (Havlíčkův Brod) 

8.3.2018 - zkouška (Ostrava) 

15.3.2018 - zkouška (Plzeň) 

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) 

 

 

 Za celý náš tým firmy KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o. vám 

všem přeji klidné prožití vánočních svátků, úžasný rok 2018, 

mnoho profesních i soukromých úspěchů a těšíme se na příští 

setkání s vámi. 
Eva Grenová 

 

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 


