
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, jsou za 

námi svátky práce a klidu a 

my jsme pro vás připravili 

další číslo našeho Karouše. I 

tentokrát budeme řešit 

zajímavé téma.  

 

Naše sezona je v plném 

proudu a věřím, že i vy jste 

zaznamenali vysoké tempo 

nových rozjíždějících se 

staveb, výběrových řízení, 

poptávek, telefonátů, 

konzultací a schůzek. Letos 

mohu soudit, že je pracovní 

nasazení všech složek 

nejvyšší za posledních 

několik let, což je jistě dobře, 

ale nezapomeňte také 

odpočívat.  

 

V rámci relaxace pro vás 

chystáme sportovní 

odpoledne u nás na hřišti v 

přátelském a pohodovém 

duchu, malých sportovních 

týmů, bližší informace budou 

v příštím Karoušovi . 

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

 

 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

05/18 

Plánované akce 
 

Nejbližší volné termíny pro 

přípravný kurz v jsou:  

21. – 24. května 2018 v 

Havlíčkově Brodě, a 4. – 6. 

června 2018 v Praze a 

nejbližší termín zkoušek je 6. 

června 2018 a 7. června 2018 

v Praze, další volné termíny 

jsou až po prázdninách, ale i 

ty se rychle plní.  

 

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. 

 

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 
 

Dámy a pánové, stále se na 

nás obracíte s dotazy, zda se 

na základě svého vzdělání 

můžete zúčastnit zkoušek 

koordinátora BOZP na 

staveništi, zda vaše vzdělání 

posoudíme jako technické, tedy 

plně vyhovující zákonu 

č.309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Každou 

vaši žádost posuzujeme 

individuálně a konzultujeme, 

ne vždy se poštěstí, že se 

žadatel může zkoušky 

zúčastnit. 

 

Touto problematikou se 

zabýváme a řešíme ji tak, 

abychom vám mohli nabídnout 

přijatelné řešení vaší situace, a 

proto dnes přicházíme s radou, 

nápovědou a pomocí, jak si 

doplnit technické vzdělání, 

které bude vyhovovat zákonu 

č. 309/2006 Sb., a projde také 

případnou kontrolou z 

Ministerstva práce a sociálních 

věcí. 

Více informací naleznete v 

minulém vydání Karouše 

04/2018. 

 

Aktivně spolupracujeme s 

kontrolními orgány (SUIP, 

MPSV), ale také vzdělávacími 

institucemi (VŠB-TUO) či 

neziskovými odbornými 

organizacemi. 



Dle §14, odst. 2) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

může být koordinátorem BOZP na staveništi fyzická nebo právnická osoba. 

V případě právnické osoby musí být samotný výkon činnosti koordinátora 

BOZP zajištěn fyzickou osobou.  

Koordinátora BOZP písemně určuje zadavatel stavby a to i v případě, že 

smlouva na výkon činnost koordinátora BOZP je s právnickou osobou.  

Není nic snazšího, než nachystat dokument o určení jmenovaného 

koordinátora na konkrétní stavbu, a nechat tento dokument podepsat 

zadavateli. 

 

Dle §18, odst. 1) písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů musí koordinátor BOZP předat  zadavateli Plán BOZP (obsah 

plánu viz příloha č. 6 k NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

V přípravné fázi dostává zadavatel stavby Plán BOZP jako součást 

projektové dokumentace. 

 

Dle §18, odst. 1) písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů musí bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, 

pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o 

bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 

dotýkají jejich činnosti. 

S projektantem aktivně spolupracujeme na tvorbě Plánu BOZP v přípravné 

fázi (tvorba projektu). Ten zapracovává připomínky a návrhy Koordinátora 

BOZP také do své projektové dokumentace. 

 

Dle §7, písm. a) nařízení vlády 591/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační 

opatření. 

Při konzultacích s projektantem a zadavatelem stavby navrhuje 

nejoptimálnější řešení zajištění BOZP. Zvolenou variantu uvede v Plánu 

BOZP, který je součástí projektové dokumentace. 

Koordinátor BOZP na 

staveništi - A) příprava stavby 



Dle §7, písm. b) nařízení vlády 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času 

potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 

specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a 

potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby. 

Odhad délky času trvání činností, ve spolupráci s projektantem navrhuje v 

plánu BOZP první harmonogram prováděných prací. Tento musí být 

aktualizován v realizační fázi, na základě zvolené technologie vybraným 

zhotovitelem. 

Navrhuje ve spolupráci s projektantem pracovní postupy, tyto musí být 

aktualizovány v realizační fázi dle požadavků vybraného zhotovitele. 

 

Dle §7, písm. d) nařízení vlády 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

zapracuje do plánu požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

při udržovacích pracích. 

Na část udržovacích prací se většinou zapomíná, i když v případě 

rekonstrukce silnice nebudou udržovací práce až tak důležité pro zajištění 

BOZP, při výstavbě nové prosklené haly se skleněnou střechou, už tato 

kapitola tolik zanedbatelná nebude. Je třeba si uvědomit, že i projektant 

může v těchto případech opomenout údržbu  jeho navržené budovy. 

Navržení kotevních bodů, postupu při výstupu, samotné činnosti, zajištění 

pracovníků při kontrole vzduchotechniky, která bývá na střechách umístěna. 

Údržba prosklené stěny, pokud není samoskrápěcí. Pokud je samoskrápěcí, 

tak údržba technologie a podobně. 

Je třeba si také uvědomit, se také jedná o záruku na střešní  krytinu, kterou 

poskytuje zhotovitel. Ten dle projektu položí střešní krytinu, která není 

určená jako pochůzí, ale v případě sněhové kalamity, musí někdo zajistit 

odklizení sněhu. Vlivem úklidu bude poškozen střešní plášť, zadavatel 

stavby tedy nebude moci uplatnit reklamaci u zhotovitele, a tak dále, a tak 

dále. 

Eva Grenová 

 

Koordinátor BOZP na 

staveništi - A) příprava stavby 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Zkoušky pro první polovinu roku 

2018: 

6.6.2018 – zkouška (Praha) 

7.6.2018 - zkouška (Praha) 

 

 

 

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 

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. 
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