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Závěry „Kulatého stolu 2012“ 

Úvod 

Dne 18. prosince 2012 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen 

„ministerstvo“) sešli jako každoročně zástupci téměř všech držitelů akreditací pro 

ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik a odborné způsobilosti 

koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je tato 

akreditace udělována od roku 2007. Předmětem jednání byly okruhy problémů dle 

Programu Kulatého stolu 2012, se kterými seznámili zaměstnanci oddělení 

bezpečnosti práce přítomné ve svých presentacích, na jejichž základě byly po diskusi 

zpracovány a přítomnými zástupci držitelů akreditací odsouhlaseny následující 

závěry. 

 

Bod 1  

Akreditace se uděluje dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). 

Tento zákon, který dnem 1. ledna 2007 nabyl platnosti a účinnosti, byl od té doby již 

několikrát dílčím způsobem novelizován, a to zákonem č. 362/2007 Sb. zákonem 

č. 189/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb., zákonem č. 365/2011 Sb., zákonem 

č. 375/2011 Sb. a zákonem č. 225/2012 Sb.  

Poznatky z praxe v uplynulém období ukázaly, že se tento zákon v praxi bez větších 

problémů vžil. Přesto někteří odborníci z praxe (odborně způsobilé osoby) anebo 

inspektoři orgánů inspekce práce poukazují na to, že určité otázky nejsou v tomto 

zákonu přece jen upraveny přesně, což umožňuje jeho uživatelům vykládat si 

některá zákonná ustanovení různě.  

Toto bylo argumentem pro to, aby vznikla odborná pracovní skupina ze 

zástupců odborných institucí a orgánů působících v oblasti prevence rizik anebo 

koordinátora BOZP, kteří by se podíleli na odborné diskusi nad některými 

diskutovanými ustanoveními tohoto zákona s výstupem na jejich případnou 

novelizaci.  

Obdobný požadavek na novelizaci zákona vzešel ostatně od odborné veřejnosti také 

na I. Mezinárodní konferenci – BEZPEČNÁ STAVBA v Olomouci (1. – 2. 11. 

2012) a byl v souvislosti s novelizací tohoto zákona směrován, zejména na otázky 

zákonných předpokladů odborné způsobilosti koordinátora BOZP, zásad Plánu 

BOZP, stanovení povinností odborně způsobilých osob přímo v zákonu, možnost 

odnímání osvědčení těmto osobám aj. 
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Závěr č. 1:  

Vytvořit na MPSV odbornou pracovní skupinu ze zástupců: Hospodářské komory 

České repuliky, Českého svazu stavebních inženýrů (jehož součástí je Česká 

společnost stavebních koordinátorů o.s.), ze sdružení fyzických a právnických osob 

nazvaného SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, o. s., České 

komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, Státního úřadu inspekce práce a MPSV, která by diskutovala nad 

zákonnou právní úpravou a event. připravila věcné návrhy na její změnu. 

 

 

Bod 2  

Druhým okruhem projednávaných otázek bylo udělování akreditací, vydávání 

osvědčení držiteli akreditace podle tohoto zákona a jejich kontrola MPSV. 

Z prováděných kontrol MPSV u držitelů akreditací vyplývá, že je žádoucí před 

vydáním rozhodnutí o prodloužení akreditace na 10 let provést u žadatelů kontrolu. 

Ukazuje se, že se tímto způsobem skutečně zvyšuje úroveň ověřování odborné 

způsobilosti zkouškami, a proto je třeba, aby tato vyšší úroveň byla prosazována, 

a to co největším počtem držitelů akreditací. Současně jsou MPSV při kontrolách 

odhalováni ti držitelé akreditací, kteří přesto, že mají pro zkoušky projekt schválený 

ve správním řízení, tak v praxi podle něj nepostupují, ale upravují si systém řízení 

zkoušek odlišně podle svého. 

Závěr č. 2:  

Při plánování kontrol na jednotlivé roky je úkolem MPSV zahrnout do plánu kontrol 

především ty držitele akreditace, kteří budou žádat o její prodloužení na 10 let, a 

důsledně pokračovat v kontrolách, aby nebyly do praxe uváděny odborně způsobilé 

osoby bez potřebných znalostí a dovedností své znalosti v praxi uplatnit. 

 

 

Bod 3  

Ne příliš dobrá současná ekonomická situace se negativně promítá i do 

činnosti zaměstnavatelů a odborně způsobilých osob v oblasti BOZP, které 

jsou ochotny nabízet své služby za nízké ceny s cílem získat zakázku za každou 

cenu, ale tuto, tzv. „vysoutěženou“ cenu pak v průběhu realizace díla navyšují. 

Druhotným negativním důsledkem této praxe je, že odborně způsobilé osoby 

nemohou za tuto cenu svoji činnost kvalitně provádět, což se následně promítá do 

snižující se úrovně BOZP na pracovištích/staveništích. Těmito otázkami se zabýval 
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ve svém vystoupení také ing. Ondřej Varta, ředitel odboru bezpečnosti práce 

Státního úřadu inspekce práce. 

Závěr č. 3:  

V odborné pracovní skupině se zabývat stanovením pomocných kritérií, podle 

kterých by bylo možno objektivizovat odměnu za činnost odborně způsobilých osob 

(v prevenci rizik, ale zvláště koordinátora BOZP) a umožnit zaměstnavatelům 

a zadavatelům staveb (stavebníkům), aby se s těmito kritérii seznámili. 

 

 

Bod 4 Na I. Mezinárodní konferenci v Brně byla poprvé veřejně prosazována 

myšlenka uspořádat soutěž „Bezpečná stavba roku“, která by v oblasti BOZP 

přispěla k zájmu zúčastněných subjektů na zvyšování úrovně řízení bezpečnosti 

práce na stavbách. S tímto záměrem souhlasili i účastníci Kulatého stolu 2012. 

Závěr č. 4:  

V odborné pracovní skupině MPSV spolu s dalšími odborníky ze stavebnictví, kteří 

o tuto činnost projeví zájem, navrhnout a následně projednat a schválit kritéria 

soutěže „Bezpečná stavba roku“. Soutěž připravit a zahrnovat ji pravidelně do 

národních aktivit v oblasti BOZP 

 

 

Bod 5 MPSV bude pokračovat ve své ediční činnosti v podpoře myšlenek na 

zvyšování BOZP na pracovištích / staveništích a využívat pro tuto činnost 

odborníky z praxe, kteří o ni projeví zájem.  

Závěr č. 5  

MPSV zařadilo do Plánu ediční činnosti MPSV pro rok 2013 kromě jiného také 

publikaci, týkající se metod a způsobů činnosti koordinátora BOZP na staveništi, ve 

které budou podrobně rozpracovány i zásady pro zpracování Plánu BOZP. 

 
 
 
 
 
Zpracovala: JUDr. Anna Samková 
V Praze dne 15. 1. 2013 


