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Závěry z „kulatého stolu“  
konaného na MPSV dne 6. 10. 2009 

 
 
 
Dne 6. října 2009 se v budově Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) 
sešli držitelé akreditací, kterým byla udělena podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) akreditace na ověřování odborné 
způsobilosti, se zástupci MPSV a Státního úřadu inspekce práce. Akreditace MPSV 
uděluje pro provádění zkoušek fyzických osob k získání osvědčení odborné 
způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP nebo koordinátora BOZP na staveništi. 
 
 
Na tomto jednání se diskutovalo o základních otázkách, které se týkají: 
 

 standardizování způsobu udělování akreditací v rámci platných 
právních předpisů, 

 vytváření podmínek pro zvyšování kvality činností vykonávaných 
odborně způsobilými osobami v praxi,  

 problematiky širšího uplatňování institutu „koordinátora BOZP 
na staveništi“ v praxi v souladu s platnými právními předpisy, 

 poskytování informací z této oblasti držitelům akreditací a řešení 
problémů souvisejících s vlastním prováděním zkoušek.  

 
 

Výsledkem jednání jsou následující závěry: 
 

a) Akreditační komise MPSV bude při posuzování zaslaných projektů 
o udělení akreditace, popř. prodloužení platnosti rozhodnutí o udělení 
akreditace, prosazovat z důvodu dalšího zkvalitnění procesu zkoušek 
nejvýše 8 uchazečů pro odbornou způsobilost v prevenci rizik 
a 6 uchazečů pro odbornou způsobilost koordinátora BOZP na 
staveništi. Současně za účelem dodržení objektivity prováděné zkoušky bude 
prosazovat nejnižší počet uchazečů v jednom zkušebním termínu, a to na 3 
uchazeče u obou odborných způsobilostí, aby nedocházelo k tomu, že je 
uspořádána zkouška pro jednoho uchazeče, na které není, jak praxe ukázala, 
zaručeno dodržování zásady objektivnosti a průběhu zkoušky stanoveného ve 
schváleném projektu. 

 
 

b) MPSV doporučuje držitelům akreditací a uchazečům o udělení akreditace 
zpracovat pro účely zkoušek nejméně 400 otázek, ze kterých budou 
vybírat otázky pro písemný test. Současně doporučí pro sestavování 
písemného testu minimálně 50 otázek, zahrnující 3 varianty odpovědí, 
z nichž pouze jedna bude správná;  
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c) MPSV na základě projednání této záležitosti s držiteli akreditací zavede 

s účinností od 1. ledna 2010 jednotný systém značení nově vydávaných 
osvědčení, a to u všech držitelů akreditací, aby se v ČR sjednotila forma 
značení osvědčení. Na základě toho budou držitelé akreditace v osvědčení 
uvádět: nejprve číslo jimi vydaného osvědčení/druh odborné způsobilosti/rok. 
Například u držitele akreditace“ XZ“ bude vydáno osvědčení č.7/PRE/2010, 
anebo osvědčení č. 3/KOO/2010, tj. v případě držitele akreditace, kterému 
byla udělena akreditace na ověřování obou odborných způsobilostí. 

 
 

d) MPSV posoudí návrh, vzešlý z diskuse, na neopakování zkoušky po 
skončení doby platnosti osvědčení a místo toho zavedení systému 
celoživotního vzdělávání. Současně s tím posoudí otázku, kdo by mohl školení 
provádět, jak často jej vyžadovat a jak prokazovat účast na něm. To znamená 
zavést obdobný systém jako je v případě Ministerstva zdravotnictví u OZO 
(pracovníků ve zdravotnictví) nebo ČKAI (u autorizovaných inženýrů 
a techniků) založeném na splnění minimálního počtu kreditů a vytvořit systém 
akreditovaných vzdělávacích programů, aby si každá OZO mohla vybrat, 
u kterého vzdělávacího subjektu a jakého školení se zúčastní, aby splnila 
požadavek dalšího vzdělávání a mohla nadále vykonávat činnost OZO; 

 
 

e) MPSV projedná s ČKAIT a s ostatními vzdělávacími institucemi možnosti 
dalšího vzdělávání koordinátorů; 

 
 

f) MPSV ve spolupráci se SÚIP zváží možnost novely zákona a odejmutí 
osvědčení, popř. opakování zkoušky odborně způsobilé osobě (OZO), pokud 
orgán inspekce práce zjistí závažné nedostatky v činnosti OZO, která neplní 
řádně úkoly vyplývající pro ni z její funkce.  

 
 

g) MPSV projedná s ČKAIT možnost uveřejnění doporučovaných orientačních 
cen za úkony koordinátora podobně jako jsou ČKAIT doporučovány ceny za 
úkony autorizovaných inženýrů a techniků (viz. doporučovaný honorářový řád 
ČKAIT); 

 
h) MPSV nebude bránit používání razítek u OZO, pokud nebudou razítka 

kulatá se státním znakem. V zásadě však postačuje při poskytování služeb 
v oblasti BOZP podpis OZO; 

 
 

i) MPSV posoudí návrh na zpřísnění zákona ve věci požadavku na 
odbornou praxi pro uchazeče o OZO koordinátora BOZP na staveništi, 
kterou sice dojde k zúžení okruhu fyzických osob, které se budou moci 
přihlásit ke zkoušce, ale významným přínosem tohoto opatření bude 
kvalitnější výkon činnosti OZO; 
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j) MPSV ve spolupráci se SÚIP bude za účelem výměny zkušeností mezi 
držiteli akreditací a státní správou pořádat pravidelné akce tohoto druhu, 
s cílem zvýšení úrovně zkoušek a následně i kvality činnosti OZO. MPSV 
počítá, že alespoň jednou za pololetí bude uspořádána obdobná akce; 

 
 

k) MPSV doporučuje pro všechny držitele akreditací doplnit do projektu, 
který bude součástí žádosti o udělení akreditace nebo prodloužení 
platnosti udělené akreditace, požadavek na zpracování písemných prací 
uchazeči o zkoušku, zejména u OZO koordinátora BOZP na staveništi; 

 
 

l) MPSV bude provádět informační kampaně na plnění povinností zadavatelů 
staveb ve vztahu ke koordinátorovi BOZP na staveništi (např. informační 
pořady, či tištěné materiály vhodně umístěné na stavebních úřadech, ve 
veřejných sdělovacích prostředcích apod.); MPSV v rámci evropské kampaně 
na rok 2010 zváží možnost jak z evropských prostředků financovat výše 
uvedená opatření; 

 
 

m) MPSV zváží ve spolupráci se SÚIP novelu zákona o inspekci práce, tj. 
stanovení postihu zadavatelů staveb, kteří neplní své zákonné 
povinnosti na úseku BOZP (podle § 14 odst. 1, § 15 odst. 1 a odst. 2 
zákona) vyplývající pro ně ze zákona, zejména neurčují koordinátora 
(koordinátory). V této souvislosti se navrhne doplnění sankcí pro zadavatele 
stavby, a to o správní delikt „neustavení koordinátora na stavbě“, pokud jsou 
splněny zákonné podmínky pro jeho povinné ustavení ze zákona. 

 
 

n) MPSV zváží ve spolupráci se SÚIP stanovení požadavků na kvalifikaci či 
OZ osoby, která zpracovává Plán BOZP. Stávající právní úprava umožňuje 
vznik plánů fyzické osobě bez omezení, a i to je důvod, že jsou na nízké 
úrovni. 

 
 

o) MPSV ve spolupráci s ostatními subjekty (zejména SÚIP, ČKAI aj.) bude 
rozšiřovat informace o dobré praxi týkající se Plánů BOZP, neboť 
konkrétní plán se vždy bude odvíjet od toho, o jakou stavbu se jedná. Plán 
BOZP je nutný proto, aby v něm byly vyhodnoceny uvažované stavební práce 
z hlediska BOZP, které jsou předmětem připravovaného nebo realizovaného 
projektu; 

 
 

p) MPSV projedná úpravu webových stránek dle požadavku odborné 
veřejnosti na úseku bezpečnosti práce. 
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Shrnutí: 
 
Neuspokojivý vývoj v pracovní úrazovosti a počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR 
především v odvětví stavebnictví v r. 2008 a r. 2009 ukazuje jednak na to, že se 
jedná o pracoviště s výskytem řady významných rizik a na druhé straně, že se stále 
neprosazuje na staveništích, s výjimkou velkých staveb, požadavek bezpečné práce 
jak zákonodárce předpokládal, a to včetně institutu „koordinátora BOZP na 
staveništi“. Zájmem státu je vést účastníky pracovního procesu k neustálému 
zlepšování v této oblasti a postupnému řešení základních problémů spočívajících: 
 

 v nedostatečné motivaci zaměstnavatelů (zhotovitelů staveb), zejména chybí 
úrazové pojištění (investice do BOZP musí být pro zaměstnavatele výhodné – 
ekonomickou stimulaci pro zaměstnavatele musí zajišťovat pojišťovny); 

 v nedostatečné státní kontrole orgány IP s ohledem na stávající 
nedostatečnou kapacitu orgánů IP pro provádění více kontrol; 

 v nedostatečně zajišťované bezpečné práci u malých a středních podniků, kde 
není zejména prováděno hodnocení a řízení rizik, dále zaměstnanci nemají 
požadovanou zdravotní a odbornou způsobilost, nepoužívají OOPP a kde 
zaměstnavatelé připouští nebezpečné pracovní postupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznamenala: JUDr. A. Samková 

Vedoucí oddělení 433: JUDr. P. Dvořák 

Ředitel odboru 43: Ing. J. Stonawský 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 30. 10. 2009 


