
Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, přátelé i 

obchodní partneři, přišlo jaro, 

jarní počasí a stavební 

sezona se začíná pomalu 

rozbíhat do všech oborů a 

stavebních činností. Začínající 

stavební sezonu začínáme 

pociťovat v nových dopravních 

omezeních a po zimě 

pokračujících stavebních 

pracích. 

 

Plánované rekonstrukce a 

opravy, neplánované 

likvidace havarijních stavů, 

obnova osvědčení a 

certifikátů, odborné 

konference, semináře, 

nestandardní situace a 

podobně. To vše nás v 

letošním roce čeká, ostatně 

jako každý rok. 

 

Proto  Vám přeji při příležitosti 

začínajícího jara pevné nervy, 

žádnou jarní únavu a mnoho 

energie.  

 

Děkuji, že nám zachováváte 

přízeň, voláte, konzultujete, a 

vracíte se k nám . 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

02/21 
Plánované akce 

 

Aktuální termíny přípravných 

kurzů i zkoušek z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi již máme vyvěšeny 

na našich webových 

stránkách www.karoei.cz. 

 

Máme zajištěny odborné 

zkušební komisaře, objednány 

prostory, ale musíme se řídit 

nařízeními vlády v rámci 

aktuální situace okolo COVID-

19. Proto pro aktuální termíny 

přípravných kurzů, seminářů a 

zkoušek z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP na 

staveništi nás prosím 

kontaktujte na e-mailu 

eva.grenova@karoei.cz. 

 

Věříme, že se situace v České 

republice bude nadále 

zlepšovat a my se opět 

potkáme na odborných akcích, 

či jen tak přátelsky u kávy, a 

to jak na našich akcích, tak i 

na akcích pořádanými našimi 

kolegy, či na akcích vašich. 

 

Stále máme v nabídce sérii 

pracovních postupů pro praxi i 

Plán BOZP, a neustále 

zpracováváme další. 

 

 

 

 

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

Důležité informace 
 

Zkoušky z odborné 

způsobilosti k činnostem 

koordinátora BOZP jsou pro 

nás stále aktuálním tématem a 

my pro Vás chystáme otevření 

nových zkušebních míst, aby 

pro Vás cestování bylo co 

nejméně náročné. I přes to, že 

máme v současnosti 7 

zkušebních míst, kde máme z 

MPSV schváleno provádět 

zkoušky z odborné způsobilosti 

a ani termínů nemáme 

vypsáno málo, tak kapacitu 

zatím máme stále omezenou i 

vzhledem ke stávající situaci 

spojenou s COVID-19. Proto 

prosím a apeluji na všechny, 

kteří se letos ke zkoušce z 

odborné způsobilosti k 

činnostem koordinátora BOZP 

chystají, aby se přihlásili s 

dostatečným časovým 

předstihem. Uchazeči se na 

naše termíny hlásí i 10 měsíců 

dopředu. Mají tím 100% 

zajištěno místo u zkoušky.  

 

Na přípravný kurz mohou jít 

kdykoli a kdekoli, ty nemáme 

kapacitně omezeny.  

 

Aktivně spolupracujeme s 

kontrolními orgány (SUIP, 

MPSV), ale také vzdělávacími 

institucemi (VŠB-TUO) či 

neziskovými odbornými 

organizacemi. 

 

 



Zákon 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve svém § 14 stanoví, 

kdy musí zadavatel stavby určit koordinátora BOZP. 

Určení koordinátora BOZP 

zadavatelem stavby 

V prvé řadě je to v době zpracování 

projektové dokumentace. To znamená, 

že když uzavře zadavatel stavby 

smlouvu s projektantem na zpracování 

projektové dokumentace, už v této době 

musí určit koordinátora BOZP pro 

zpracování plánu BOZP. Jistě, že to není 

otázky rozdílu minut nebo hodin, kdy 

uzavře smlouvu s projektantem a určí 

koordinátora.  

Ale nesmí se stát, že určí koordinátora za dva měsíce od zadání požadavku 

projektantovi, nebo koordinátora BOZP neurčí ve fázi přípravy vůbec. 

Bohužel stále zjišťujeme, že zadavatel stavby k této své povinnosti často 

přistupuje velmi liknavě. Na našich seminářích pro koordinátory BOZP se 

stále setkáváme s tím, že koordinátoři BOZP nejsou ve fázi přípravy 

jmenováni, nebo jsou určeni velmi pozdě po zahájení zpracování projektové 

dokumentace, a to jenom proto, aby zadavatel „naplnil povinnost ze 

zákona“. Zadavatelé si bohužel v mnoha případech neuvědomují důležitost 

určení koordinátora ve fázi přípravy a tuto skutečnost hrubě podceňují. 

Snažíme se o osvětu u zadavatelů staveb, ale nedaří se nám to tak, jak 

bychom si přáli. Úloha koordinátora v přípravné fázi je ze strany zadavatelů 

velmi podceňována. Zadavatelé ji berou jako nutné zlo, které jim odčerpává 

jejich finanční prostředky. A přitom si neuvědomují, že právě dobrý 

koordinátor BOZP jim v přípravné fázi může značné finanční prostředky 

ušetřit.  

Například tím, že kvalitně zpracuje plán BOZP, ze kterého vyplyne povinnost 

pro hlavního zhotovitele stavby postavit u budovaného objektu v realizaci 

lešení, které bude sloužit všem zhotovitelům na staveništi po celou dobu 

výstavby. Zadavatel stavby samozřejmě toto lešení zhotoviteli, který jej 

postavil a udržoval po celou dobu výstavby, zaplatí. Tím ale zadavatel ušetří 

finanční prostředky, které by si nárokovali ostatní zhotovitelé provádějící 

např. hrubou stavbu, montáž oken, klempířské práve, hromosvody, 

zateplení fasády, a alší práce kolem stavby. A v neposlední řadě toto lešení 

využije jako záchytné lešení i firma, která bude provádět střešní konstrukce. 

 



Kdyby každá z těchto dodavatelských firem měla zadavateli fakturovat 

montáž, pronájem a demontáž lešení pro svoji činnost, tak zadavatel zaplatí 

v součtu prokazatelně vyšší částku, než využití lešení jednoho ze 

zhotovitelů. Ale to je jenom jeden příklad využití opatření navržených 

koordinátorem. Našlo by se jich na stavbě určitě více. 

 

A další velmi důležitou a stále diskutovanou otázkou je povinnost stanovit v 

plánu BOZP  bezpečností opatření při užívání stavby. A s tímto se v praxi 

setkáváme stále. 

Náš poslední případ, kdy jsme konzultovali s investorem způsob zajištění 

bezpečnostních podmínek při opravě a nátěru zábradlí a svodidel (která 

musí být v té době demontována) na mostě. Nebylo to v době realizace 

výstavby nebo opravy mostu řešeno a teď má investor opravit a natřít 

zábradlí (nebo svodidla) a nemá k tomu zpracovaný bezpečný postup. 

Druhý případ: - Jak čistit okapové žlaby od nalétaného listí na ploché střeše 

haly (ve výšce 18 m), když na střeše nebyl v době výstavby instalován  

záchytný a kotvící systém. A ani koordinátorem v přípravě toto nebylo 

řešeno. 

Třetí případ: - Jak se budou umývat neotevíratelná okna ve spojovacím 

krčku mezi dvěma bloky budov ve výšce 11 m? Také to nebylo řešeno ve 

fázi zpracování projektu. 

A ještě jeden případ: - Jak bude zajištěn pohyb po střeše haly při kontrole 

světlíků, hromosvodové soustavy, fotovoltaiky atd. (a hlavně v zimním 

období, kdy by bylo potřeba odstraňovat velké nánosy sněhu), když je 

střecha ze speciálního lakovaného plechu a je nepochozí. Zhotovitel na ni 

dává 20 let záruku a v případě, že na ni někdo vejde, záruky se zříká. Ani 

toto nebylo v přípravné fázi řešeno projektantem společně s koordinátorem 

BOZP. 

A podobných případů bychom našli jistě více. 

Určení koordinátora BOZP ve fázi přípravy je opravdu důležité. Nejenom 

proto, že je to v zákoně, ale hlavně proto, že dobře zpracovaný plán BOZP 

usnadní život nejen všem zhotovitelům při realizaci stavby, ale i zadavateli 

stavby v době jejího užívání v provozu. 

JoŠt 

 

Určení koordinátora BOZP 

zadavatelem stavby 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

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  Eva Štoudková 

716 00  Ostrava – Bartovice administrátorka zkoušek a seminářů 

IČ: 253 68 397    

 

www.karoei.cz 

www.facebook.com/karoei.cz 

 

 
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. 

Přípravné kurzy pro letošní rok 2020: 

29. – 31.03.2021 - kurz (Praha) 

6. – 7.04.2021 - kurz (Ostrava) 

26. – 28.04.2021 - kurz (Praha)  

10. – 12.05.2021 - kurz (Ostrava) 

24. – 26.06.2021  - kurz (Praha) 

23. – 25.08.2021 – kurz (Ostrava) 

Zkoušky pro letošní rok 2020: 

31.03.2021– zkouška (Praha) 

08.04.2021 – zkouška (Ostrava) 

28.04.2021– zkouška (Praha) 

12.05.2021 – zkouška (Ostrava) 

26.06.2021 – zkouška (Praha) 

25.08.2021 – zkouška (Ostrava) 
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