
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, poslední 

měsíc před prázdninami se 

blíží a nás čeká plánování 

dovolených a likvidování 

restů tak, abychom opravdu o 

prázdninách odpočívali.  

 

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 konané v září letošního 

roku, bližší informace budeme 

podávat postupně v 

Karoušovi i na facebooku. 

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

06/18 

Plánované akce 
 

Nejbližší volné termíny pro 

přípravný kurz  před 

prázdninami jsou:  

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, a tak 

zvažujeme možnost otevřít 

mimořádný termín o 

prázdninách. 

 

Přípravné kurzy nejsou 

kapacitně omezeny jako 

zkoušky z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP. 

 

Stále máme v nabídce sérii 

pracovních postupů pro praxi i 

Plán BOZP, a neustále 

zpracováváme další. 

 

Ráda bych vás také 

informovala o možnosti 

strávit s námi dovolenou na 

jachtě na ostrově Krk v 

Chorvatsku. Momentálně se 

nám uvolnila 2 místa na 

termín 23.6.2018 – 

29.6.2018, bližší informace  

vám sdělíme na 

karoei@karoei.cz. 

 

Veškeré další informace 

naleznete na 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. 

 

Na poslední informaci, že lze 

splnit požadavek technického 

vzdělání složením jedné 

maturitní zkoušky z 

technického předmětu jsem 

dostala mnoho dotazů a 

připomínek. Ptali jste se na 

podmínky, na posouzení 

takové maturity, na přístupu 

MPSV k této záležitosti a sami 

jste také dále hledali odpovědi. 

Rozhodně nespíme na 

vavřínech a tuto záležitost 

budeme projednávat také s 

kolegy z jiných akreditovaných 

organizací, jak se k tomuto 

staví, na příštím kulatém stole 

pořádaném MPSV pro 

akreditované organizace a o 

závěrech vás budeme 

informovat. 
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Dle §15, odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů V 

případech kdy při realizaci stavby: 

a) / b) 

30+20+1 / 500 

  

Všem známý vzoreček pro zpracování Oznámení o zahájení prací a dle 

odstavce 2 také Plánu BOZP. Věřím, že nemusím objasňovat. Plán BOZP 

zpracovává koordinátor BOZP . 

 

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. 2) písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů musí informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací 

Informovat může prostřednictvím aktualizace Plánu BOZP,  prostřednictvím 

zápisů z kontroly, také na kontrolních dnech koordinátora BOZP, či na 

kontrolních dnech stavby. 

 

Dle §18, odst. 2) písm. ) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů musí upozornit zhotovitele na nedostatky a vyžadovat zjednání 

nápravy 

Informovat prostřednictvím zápisů z kontrol, ve kterých je také uvedena 

forma zjednání nápravy, včetně stanoveného termínu a zpětná vazby, zda 

byla náprava zjednána. 

Koordinátor BOZP na 

staveništi - B) realizace stavby 



Dle §18, odst. 2) písm. ) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů musí oznámit zadavateli stavby, nebyla-li zhotovitelem 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy 

Formy jsou různé. Například prostřednictvím zápisu z kontrolního dne 

(někdy nebývají příliš často), nebo mimořádnou zprávou o zjištěných 

nedostatcích, zaslanou okamžitě na zadavatele stavby s informací na 

kontrolním dni koordinátora BOZP či zadavatele staveb. 

 

Dle §18, odst. 2) písm. ) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů musí postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s 

dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami  

Organizování kontrolních dní koordinátora BOZP společně s ostatními 

odborně způsobilými fyzickými osobami. 

 

Dle §8, nařízení vlády 591/2006 Sb., ve znění pozdějších má koordinátor 

BOZP vyspecifikovány úkoly, které musí plnit při realizaci stavby. Není jich 

málo. Vyjadřujete se v zápise z kontroly ke každému z bodů uvedených v 

§8, tak aby bylo jednoznačně doložitelné, že činnost koordinátora BOZP na 

stavbě vykonáváte v plném rozsahu a zodpovědně? 

Eva Grenová 

 

Koordinátor BOZP na 

staveništi - B) realizace stavby 

Technické dovzdělávání 
V posledních dnech řeším otázku maturity z jednoho technického předmětu 

a splnění tak požadavku na technické vzdělání a možnosti zúčastnit se 

zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na 

staveništi. Nejen, že zareagovali kolegové, kteří by tuto zkoušku rádi měli, 

ale také kolegové z řad soudních znalců, osob odborně způsobilých i 

právníků a každý měl samozřejmě co říct a jiný názor na již zmíněné téma.  

Tuto problematiku budeme dále sledovat a dále řešit také s dalšími 

odbornými organizacemi či akreditovanými společnostmi a samozřejmě s 

ministerstvem. O přijatých závěrech vás budeme informovat. 



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    Alena Bebčáková 

www.facebook.com/karoei.cz   administrátorka zkoušek a seminářů 

    alena.bebcakova@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. 

Technický dozor stavby – 14. června 2018 (Ostrava) 

S novelou stavebního zákona přichází mnoho změn, o kterých přednáší 

ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT 
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