
Úvodní slovo 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé i obchodní partneři, i když to venku vypadá na 

nadcházející jaro, věřím, že nás zima ještě neopustila a jistě se přihlásí v plné síle nejpozději na 

Velikonoce, jak to má ve zvyku.  

 

Rok 2023 zahajujeme novinkou v podobě aktuální obsazenosti termínů na našich webových 

stránkách a tímto přinášíme další digitální zvýhodnění pro naše uchazeče. V minulosti jsme již 

nechali digitálně zpracovat naše otázky k písemným testům zpřístupnili je online. Není tedy nutné 

nic instalovat, či aktualizovat. Veškeré otázky jsou aktuální vzhledem k platné legislativě a 

přístupné z Vašich zařízení (notebook, PC, mobilu, tabletu). Také jsme zajistili online přihlášku k 

přípravným kurzům a zkouškám, kterou můžete vyplnit na našich webových stránkách. Po jejím 

odeslání dostanete hned informace o potřebných dokladech ke zkoušce. Celý proces se tímto pro 

obě strany urychlil. Samozřejmě stále dále vymýšlíme, jak nejlépe vám celou přípravu před 

zkouškou i samotnou zkoušku usnadnit. Pokud sami máte nápad z pohledu uchazeče, budu jen 

ráda, když se se mnou o něj podělíte. 

Aktuální termíny přípravných kurzů i zkoušek z odborných způsobilostí již máme vyvěšeny na 

našich webových stránkách www.karoei.cz.  

Děkuji, že nám zachováváte přízeň, voláte, konzultujete, a vracíte se k nám . 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

01/23 

Otázkové okénko  
Zákon č. 309/2066 Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 15 jasně udává kdy se zpracovává Plán 

BOZP, kdo jej zpracovává a co má být jeho obsahem. Strukturu Plánu BOZP upravuje příloha č. 6 

k NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je finančně postižitelné ze strany kontrolních 

orgánů, pokud je Plán BOZP zpracován v rozporu s přílohou č. 6 k NV 591/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a je takto zpracovaný Plán BOZP vůbec platný? 

 

Odpovídá Mgr. Svatava Hrubá (Společná Vize): 
Společná Vize z.s. požádala o vyjádření k této problematice Státní úřad inspekce práce, který 

napsal sdělení: „Vláda stanoví bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. Rozsah a obsah plánu 

je uveden v příloze č. 6 k NV č. 591/2006 Sb. Pokud však předložený plán, který byl předložen 

zadavatelem s projektovou dokumentací při přípravě stavby nevyhovuje požadavkům zákonných 

předpisů tj. zákon 309/2006 Sb., § 15 odst. 2 a příloha č. 6 k NV 591/2006 Sb., je třeba takový 

dokument vrátit zpracovateli, a požadovat jeho dopracování tak, aby vyhovoval zákonným 

požadavkům.“ 

 

Lze tedy říci, že dokument nazvaný ,,plán BOZP“, který není zpracovaný dle přílohy č. 6 NV 

591/2006 Sb. není považován za plán BOZP odpovídající legislativě (obsah a rozsah odpovídá 

příloze č. 6 NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a tudíž takový dokument nelze 

ani za plán BOZP považovat. Bez ohledu na název dokumentu, který Koordinátor BOZP dodržel 

je potřeba jej vrátit zpět zpracovateli a upozornit ho, že se nejedná o plán BOZP dle legislativy. 

Zadavatel se tak vystavuje sankci za nezajištění zpracování plánu BOZP dle platné legislativy v 

přípravě či realizaci stavby. 

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



Doklady ke zkoušce Koordinátora 
BOZP na staveništi 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

 

získání osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi je 
podmíněno vzděláním technického zaměření, odbornou praxí v přípravě nebo realizaci 
staveb a vykonáním zkoušky před odbornou zkušební komisí. 

   

Ne vždy jsou však doklady uchazečů o zkoušku dostatečné. Potýkáme se s nepochopením 
žadatelů o zkoušku, kdy nás tito přesvědčují o „své pravdě“ a o bezchybně doložených 
dokladech. 

 

Když by naše společnost převzala doklady ke zkoušce, které nesplňují zákonné předpoklady 
a uchazeče ke zkoušce připustila, vystavuje se nebezpečí, že Ministerstvo práce a 
sociálních věcí po zpětném prověření dokladové části zkoušky vydané osvědčení o 
odborné způsobilosti koordinátorovi odejme. V takovémto případě se i naše společnost 
vystavuje velkému nebezpečí, protože na základě novely zákona č. 309/2006 Sb. 
s účinností od 1. července 2022 nám může být akreditace ze strany MPSV zrušena. 

  

Zde je citace § 10 Zákona č. 309/2006 Sb., odst. 6) ve znění pozdějších předpisů:  

„Ministerstvo může osvědčení odejmout v případě, že nebylo vydáno v souladu s tímto 
zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Za vydání osvědčení podle věty první 
ministerstvo zruší akreditaci akreditované osobě, která takové osvědčení vydala“. 

  

A v § 20 citovaného zákona se uvádí:  

„Ministerstvo zruší akreditaci též v případech, kdy je činnost akreditované podnikající 
fyzické nebo právnické osoby podle odstavce 1 vykonávána v rozporu s vydaným 
rozhodnutím o akreditaci, o jeho změně nebo prodloužení, nebo v rozporu s dobrými 
mravy. Neplní-li držitel akreditace povinnosti podle tohoto zákona nebo přestane-li 
splňovat požadavky stanovené pro provádění zkoušek podle prováděcího právního 
předpisu, pro rozsah provádění zkoušek v rámci akreditace, nebo pokud o to sám požádá, 
ministerstvo akreditaci změní nebo zruší.“ 

 



Doklady o vzdělání a vykonané praxi (včetně kopie „starého“ osvědčení u periodické 
zkoušky) musí být doloženy v originále, nebo ověřené kopii. Naše společnost není 
oprávněna provádět ověření předložených dokumentů. Proto apelujeme na všechny naše 
kolegyně a kolegy, kteří chtějí zkoušku složit u naší organizace, aby si v dostatečném 
předstihu tyto doklady zajistili a zaslali naší společnosti. Nebudeme se tak vystavovat 
zbytečnému stresu. V minulosti se již staly případy, kdy nebyli kolegové ke zkoušce přizváni 
kvůli některému chybějícímu dokladu v originále nebo ověřené kopii. 

 

Také, prosím, zvažte, v jakém termínu se chcete zúčastnit zkoušky nebo periodické 
zkoušky. Doporučujeme si termín zajistit v časovém předstihu a v klidu zajistit všechny 
administrativní věci. 

 

Pravidelně naše společnost zajišťuje přípravné kurzy zaměřené na výkon koordinátora 
BOZP v praxi. Doporučuji účast na těchto seminářích v delším časovém předstihu před 
vykonáním zkoušky případně periodické zkoušky. Zvláště u zkoušky, kdy ještě uchazeči 
nemají s výkonem koordinátora zkušenosti. Ale také již zkušení koordinátoři BOZP, kteří ve 
své dosavadní praxi používali sice zažité, ale nesprávné způsoby výkonu koordinátora 
BOZP. Po semináři si mohou v klidu zpracovat plán BOZP, který vyhovuje požadavkům ke 
zkoušce i k vlastním výkonu na staveništi, a který musí před zkouškou zaslat akreditované 
společnosti. Tento plán potom musí obhájit před odbornou zkušební komisí. Právě na 
těchto seminářích uchazeči zjistí, co v plánu BOZP má být a co tam být nemá.  

 

Z praxe mohu tento „odstup“ semináře a zkoušky koordinátora jen doporučit. Před 
zkušební komisí potom budete jistější a klidnější. 

JoŠt 

 

Novinkou v roce 2023 je aktuální obsazenost termínů zkoušek z odborných způsobilostí 
na našich webových stránkách. Každý uchazeč se zájmem o konkrétní termín tak aktuálně 
vidí, zda bude termín otevřen a zda jsou v daný den ještě volná místa.  

Pokud je termín zaplněn, neznamená to však, že další volná místa nejsou. Naše 
akreditovaná organizace má z MPSV schváleno 5 míst pro jeden termín zkoušky. Pokud 
bude zájem ze strany uchazečů, může být otevřen další termín zkoušky, například 
následující den opět s kapacitou 5 uchazečů.  

Je důležité nás informovat o vašem zájmu o otevření dalšího termínu zkoušky, a ve chvíli, 
kdy se sejde více uchazečů ihned všechny informuji, že náhradní termín zkoušky byl 
otevřen. 

Eva Grenová 

 

 



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 2023: 
1. - 11. ledna 2023 - kurz - Ostrava 

30. ledna 2023 - 1. února 2023 - kurz – Praha 

6. - 8. února 2023 - kurz - Ostrava 

13. - 15. února 2023 - kurz - Jihlava 

6. - 8. března 2023 - kurz – Ostrava 

27. - 29. března 2023 - kurz - Tábor 

3. - 5. dubna 2023 - kurz - Ostrava 

17. - 19. dubna 2023 - kurz – Praha 

2. - 4. května 2023 - kurz - Ostrava 

Zkoušky pro letošní rok 2023: 
11. ledna 2023 - zkouška - Ostrava 

1. února 2023 - zkouška – Praha 

8. února 2023 - zkouška - Ostrava 

15. února 2023 - zkouška - Jihlava 

22. února 2023 - zkouška – Praha 

8. března 2023 - zkouška - Ostrava 

22. března 2023 - zkouška – Praha 

29. března 2023 - zkouška - Tábor 

5. dubna 2023 - zkouška - Ostrava 
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