
Úvodní slovo 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé i obchodní partneři, léto je již opravdu pryč a nastávají 

podzimní chladné dny. Věřím, že nejen my u nás v Karu, ale i jiné společnosti se již zabývají 

termíny přípravných kurzů a zkoušek z odborných způsobilostí na příští rok 2023. S tím souvisí 

také úprava režimu přípravných kurzů, které pro vás chystáme. 

Nově budeme pořádat přípravné kurzy, odborné semináře a zkoušky pro fyzické osoby zajišťující 

úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Stejně jako u zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi máme 

pro naše účastníky nachystány zpracované ústní otázky, písemné testy se správnými odpověďmi 

a online tester, tak aby přístup k informacím byl pro všechny vyhovující. 

 

Aktuální termíny přípravných kurzů i zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora 

BOZP na staveništi máme vyvěšeny na našich webových stránkách www.karoei.cz.  

 

Nejbližší volné termíny přípravného kurzu a zkoušky koordinátora BOZP na staveništi jsou: 

3. – 5. října 2022 - přípravný kurz Praha 

17. – 19. října 2022 – přípravný kurz Ostrava; 19. října 2022 – zkouška Ostrava 

7. – 9. listopadu 2022 – přípravný kurz – Praha; 10. listopadu 2022 – zkouška Praha 

 

Nejbližší volné termíny zkoušky prevence rizik v oblasti BOZP jsou: 

16. listopadu 2022 – zkouška Ostrava 

7. prosince 2022 – zkouška Praha 

 

V případě, že se přihlásíte (pomocí přihlášky) ještě v letošním roce na přípravné kurzy a zkoušky 

konané v roce 2023, budou vám účtovány stávající ceny. Bohužel jsme nuceni přihlédnout ke 

zvýšení nájmu za prostory od našich obchodních partnerů (hotely) a zvedajícím se cenám 

pohonných hmot a upravit cenu jak za přípravné kurzy, tak i zkoušky. Tato regulace cen mne 

vůbec nedělá šťastnou, protože jsme si za celou dobu pořádání akcí naší společností drželi ceny 

zkoušky a byli jsme jedni z nejlevnějších na našem trhu. 

 

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

 

 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 

03/22 
neperiodický zpravodaj pro odborníky v oblasti koordinace BOZP ve 

stavebnictví, zadavatele, zhotovitele staveb a nejen pro ně 



Vážené kolegyně a kolegové, 

 

tímto vás informujeme o novém systému přípravných kurzů, odborných seminářů a 
zkoušek z odborných způsobilostí pro rok 2023: 

 

1) Přípravné kurzy: 

 V Praze - budou pořádány první měsíc každého kvartálu v roce, to znamená v lednu, 
dubnu´, červenci a v září 2023 v rozsahu 3 dny  

 V Ostravě – budou pořádány každý měsíc v rozsahu 3 dny 

 Po republice – přípravné kurzy jsme schopni uspořádat  kdekoli po celé České 
republice v případě, že se sejde minimálně 5 zájemců v jednom místě. Toto je vhodně 
pro větší či spřátelené společnosti. Rozsah kurzu je 3 dny 

 Individuální přípravné kurzy jsou určeny jednotlivcům, kteří mají zájem o konkrétní 
informace vztahující se k jejich oblasti, ve které jako odborně způsobilá osoba působí. 
Tyto kurzy budou v rozsahu 10 – 12 hodin 

 

2) Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné 
způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP: 

 V Praze a Ostravě - bude plánován vždy jeden termín v měsíci v případě, že na něj 
budou přihlášeni minimálně 3 uchazeči, s maximální kapacitou 5 uchazečů (+ 2 
uchazeči na opravnou zkoušku). Pokud se tato kapacita naplní, bude otevřen další 
termín v případě, že se na tento termín opět přihlásí minimálně 3 uchazeči. 

 V ostatních MPSV schválených místech (Plzeň, Jihlava, Havlíčkův Brod, Tábor) – bude 
otevřen mimořádný termín v případě, že na něj budou přihlášeni minimálně 3 
uchazeči, s maximální kapacitou 5 uchazečů. O otevření termínu v jiném městě, než je 
Ostrava a Praha, budete informování prostřednictvím informativních e-mailů, na 
našich webových stránkách, Facebooku a v neperiodickém zpravodaji Karouš. 

 

Stále zůstává, že opravná zkouška v případě neúspěšného vykonání zkoušky/periodické 
zkoušky je u naší společnosti zcela zdarma. 

Úprava cen a systému přípravných kurzů 
a zkoušek pro rok 2023 



Nejbližší termíny zkoušek 
Zarezervujte si je pro sebe  

Přípravné kurzy pro rok 2022/23: 

3. – 5. října 2022 - kurz Praha  

17. – 19. října 2022 – kurz – Ostrava 

7. – 9. listopadu 2022 – kurz – Praha 

21. – 23. listopadu 2022 – kurz – Ostrava 

12. – 14. prosince 2022 – kurz – Praha 

9. – 11. ledna 2023 – kurz – Ostrava 

Zkoušky pro rok 2022/23: 

5. října 2022 – zkouška Praha 

19. října 2022 – zkouška – Ostrava 

9. listopadu 2022 – zkouška – Praha 

23. listopadu 2022 – zkouška – Ostrava 

14. prosince 2022 – zkouška – Praha 

11. ledna 2023 – zkouška – Ostrava 

Zkoušky pro rok 2022/23: 

16. listopadu 2022 – zkouška Ostrava 

7. prosince 2022 – zkouška – Praha 

18. ledna 2022 – zkouška – Ostrava 

Koordinátor BOZP na staveništi 

Prevence rizik v oblasti BOZP: 

 

Nově pro vás otevíráme také přípravné kurzy a zkoušky z odborné způsobilosti 
fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik. V letošním roce otevřeme pouze 
pár termínu na podzim a v zimě, v roce příštím budou již termíny pravidelně každý 
měsíc. 

 
Přípravné kurzy pro rok 2022/23: 

 

 

16. – 18. ledna 2023 – kurz Ostrava 

V případě, že se přihlásíte (pomocí přihlášky) ještě v letošním roce na přípravné 
kurzy a zkoušky konané v roce 2023, budou vám účtovány stávající ceny. Tedy 
7.500,- Kč bez DPH za třídenní přípravný kurz a 6.000,- bez DPH za zkoušku. 
Opravná zkouška není u naší společnosti zpoplatněna. 



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 odborně způsobilých osob 

Vážení účastníci našich zkoušek. Rádi bychom vám nabídli možnost 

objednání razítka s logem naší společnosti. Razítko je možné objednat přes 

e-mail: eva.grenova@karoei.cz. Je možné vybírat razítko ze dvou provedení. 

Samonamáčecí (černý inkoust, nebo modrý inkoust – s příplatkem) a 

dřevěné. 

Karouš a minulé ročníky 

Neperiodický zpravodaj Karouš vychází již několik let a je stále určen zcela 

zdarma všem našim zákazníkům, kolegům, kamarádům a osobám 

pohybujících se v oboru koordinátora BOZP. Všechny minulé ročníky jsou 

zdarma ke stažení na našich stránkách v části Další nabídka, vč. uvedení 

obsahu, můžete tak stahovat pouze ta témata, která vás zajímají. 

Pracovní postupy do Plánu BOZP 

Naše společnost již několik let zpracovává ve spolupráci s odborníky na 

danou problematiku pracovní postupy, vč. opatření, které je možné 

zapracovat jak do Plánu BOZP, tak i do části projektové dokumentace 

věnující se bezpečnosti práce. Více informací, seznam pracovních postupů a 

objednávku naleznete na našich webových stránkách www.karoei.cz v 

části Další nabídka. 
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