
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, přiblížil se 

podzim a ranní teploty 

začínají klesat. Dobíhají 

poslední dovolené a blednou 

vzpomínky na ty již proběhlé. 

Blíží se závěr letošního roku a 

opět  (dle mého názoru) 

nejhektičtější část roku jako 

takového.  

 

Nám se podařilo v průběhu 

letošních prázdnin 

zrekonstruovat jak 

přednáškovou místnost tak 

místnost zkušební, abyste se 

u nás cítili co nejlépe. Pomalu 

se blížíme také do finále s 

rekonstrukcí společnsko- 

odpočinkové místnosti, pro 

příjemnou relaxaci a 

setkávání s vámi v průběhu 

celého roku. Také se nám 

podařilo zajisti vhodnější 

prostory pro zkoušky v Praze. 

I přes horké prázdninové dny 

se nám toho podařilo hodně, a 

já jsem za to upřímně ráda.  

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

 

 

 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

04/19 

Plánované akce 
 

Nejbližší volné termíny pro 

přípravný kurz v jsou:  

14. – 16. října 2019 v Ostravě, 

a 13 

18. – 20. listopadu 2019 v 

Praze a nejbližší volný termín 

zkoušek je 16. října 2019 v 

Ostravě.  

 

Bude-li to potřeba, vypíšeme 

další termíny tak, abychom 

uspokojili nabídku zkoušek.  

 

V současnosti na našich 

weobbových stránkách 

naleznete termíny přípravných 

kurzu, seminářů a zkoušek 

pro rok 2020. 

 

Stále máme v nabídce sérii 

pracovních postupů pro praxi i 

Plán BOZP, a neustále 

zpracováváme další. 

 

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 
 

V současnosti jsou na našich 

webových stránkách vyvěšeny 

nové termíny pro rok 2020. 

Stále pořádáme přípravné 

kurzy ke zkouškám z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi, odborné semináře, 

a také zkoušky z odborné 

způsobilosti. Věnujeme se 

zpracovávání pracovních 

postupů a já jsem ráda, že se 

na nás obracíte s novými 

možnými tématy ke 

zpracování. 

 

Také velmi děkuji, že nám 

věříte a obracíte se na nás z 

dotazy z Vaší praxe. Pokud 

známe odpovědi, snažíme se 

Vám je ihned podat, pokud je 

již problém zapeklitější (či jeho 

odbornost zastihuje velice úzký 

okruh osob), víme kam se 

obrátit, a problematiku dále 

konzultujeme a hledáme 

vhodná řešení tak, aby 

odpovídala naší legislativě i 

proveditelnosti v praxi. 

 

Stále aktivně spolupracujeme s 

kontrolními orgány (SUIP, 

MPSV), ale také vzdělávacími 

institucemi (VŠB-TUO) či 

neziskovými odbornými 

organizacemi. 

 

 



1. května 2016 nabyl účinnosti 

zákon č. 88/2016 Sb., kterým se 

mění zákon č. 309/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Ke 

stejnému datu nabylo účinnosti 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, ve 

kterém se „nově objevila“ příloha č. 

6, která stanoví rozsah a obsah 

plánu BOZP. 

 

Přesto, že výše uvedený zákon i 

nařízení vlády je účinné již více než 

tři roky, stále se nám ke zkoušce z 

odborné způsobilosti koordinátorů 

BOZP hlásí uchazeči, kteří ke 

zkoušce předkládají plán BOZP 

zpracovaný „postaru“, to znamená, 

že neodpovídá již zmiňované 

příloze č. 6 k nařízení vlády 

č.591/2006 Sb. 

Plán BOZP  ke zkoušce z 

odborné způsobilosti 

A bohužel, stává se to u koordinátorů, kteří se hlásí k periodické 

zkoušce. Někteří kolegové nezaznamenali „nějaký“ zákon č. 88/2016 

Sb. a aktualizovanou 309. Určitě k jejich smůle, protože u naší 

společnosti vyžadujeme, aby předložený plán splňoval zákonné 

požadavky. A v minulosti jsme zaznamenali případy, kdy někteří 

kolegové nebyli ke zkoušce připuštěni z důvodu nekvalitního plánu 

BOZP. 



Přesto, že naší zkušební komisaři, kterým je plán před zkouškou 

předkládám k posouzení a doporučení k obhajobě, kontaktují zpracovatele 

plánů, u těchto neuspějí. Někteří kolegové na jejich doporučení nedbají a 

tvrdí, že „jejich plán byl odsouhlasen pracovníky OIP a že si tento u zkoušky 

obhájí“. V tomto případě musím napsat „bohužel neobhájí“, protože se s 

takovýmto plánem ke zkoušce ani nedostanou. Určitě se nejedná ze strany 

naší organizace o šikanu. Chceme, aby plány plně vyhovovaly zákonným 

požadavkům. A nic víc, ale ani nic méně. 

 

Jednodušší situace je u kolegyň a kolegů, kteří jdou na zkoušku (tedy první 

zkoušku). Musím pochválit ty uchazeče, kteří se zúčastní semináře před 

zkouškou v určitém časovém předstihu. Po absolvování semináře potom mají 

dostatek času na zpracování kvalitního plánu BOZP a určitě si tak usnadní 

obhajobu svého plánu před odbornou zkušební komisí. Tento způsob účasti 

na seminářích a pozdější složení zkoušky doporučuji všem uchazečům o 

osvědčení. 

A ještě jedna poznámka: Ve zpracovaném plánu BOZP se musí objevit 

všechny body, které jsou v již zmiňované příloze č. 6 k NV 591/2006 Sb., 

tedy i ty, které se na stavbě nevyskytují. V případě, že se některý bod v 

plánu stavby netýká (dělám plán na chodník ze zámkové dlažby, tak 

nebudu v plánu popisovat montáž střechy a práci ve výškách. K takovémuto 

bodu napíši „netýká se této stavby“).  

JoŠt 

 

Plán BOZP  ke zkoušce z 

odborné způsobilosti 

Pracovní postupy do Plánu BOZP i pro praxi: 

Nabízíme k zakoupení v tištěné verzi pracovní postupy pro praxi, ale také 

jako pomůcku pro tvorbu Plánu BOZP jak v přípravě tak v realizaci. 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2020: 

8.1.2020 – zkouška (Ostrava) 

29.1.2020 – zkouška (Praha) 

19.2.2020 – zkouška (Ostrava) 

27.2.2020 – zkouška (Praha) 

8.4.2020 – zkouška (Ostrava) 

29.4.2020 – zkouška (Praha) 

20.5.2020 – zkouška (Ostrava) 

10.6.2020 – zkouška (Praha) 

24.6.2020 – 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 

 

www.karoei.cz 

www.facebook.com/karoei.cz 

 

 

Zkoušky pro druhou polovinu 

roku 2019: 

26.10.2019 - zkouška (Ostrava) 

20.11.2019 - zkouška (Praha) 

11.12.2019 - zkouška (Praha) 

 

! Pozor v Praze jsme otevřeli 

nové místo pro konání 

přípravných kurzů a zkoušek. 

Budeme se na vás těšit v Hotelu 

Globus  ! 

 

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

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. 
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