
Závěry z „Kulatého stolu“ 2010 
 

 
 Dne 23. listopadu 2010 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen 
„MPSV“) sešli držitelé akreditací, které jsou od roku 2007 udělovány podle zákona 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro provádění zkoušek 
fyzických osob k ověřování odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
a k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, se zástupci odd. 401 MPSV 
a Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SUIP“). 
 
Na tomto jednání byla projednávána: 
 

 specifika zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se 
zvláštním zřetelem k institutu koordinátora BOZP na staveništi, 

 poznatky MPSV z kontrol u vybraných držitelů akreditací, provedených v roce 
2010 (celkem 12 kontrol), 

 návrhy na zvyšování úrovně činností odborně způsobilých osob, tj. odborně 
způsobilé osoby v prevenci rizik a koordinátora BOZP na staveništi v praxi 
podle zákona.  

 
Z jednání vyplynuly tyto závěry: 
 

1. s přihlédnutím ke skutečnosti, že systém řízení a úroveň bezpečnosti práce 
ve stavebnictví je na ne zcela dostatečné úrovni, což se projevuje stále 
v počtu závažných a smrtelných pracovních úrazů a s přihlédnutím 
k předneseným příspěvkům, zapracuje MPSV takto získané poznatky do 
komplexní analýzy stavu BOZP ve stavebnictví, kterou bude v letošním 
roce podle bodu 7 schváleného Národního akčního programu BOZP pro 
období 2011 – 2012 ze dne 10. 12. 2010 zpracovávat se zaměřením, 
zejména na 

 
a) vytvoření systému dalšího vzdělávání koordinátora BOZP na 

staveništi pro zvyšování odborné úrovně znalostí a dovedností 
koordinátora BOZP na staveništi s cílem 

 zvýšit úroveň jeho znalostí platných právních předpisů, norem a dalších 
bezpečnostních předpisů v této oblasti, 

 akcentovat při stanovování zákonných předpokladů odborné způsobilosti 
podle § 10 odst. 1 zákona jejich předcházející odbornou praxi ve stavebnictví 
a s tím související znalosti stavební výroby, projektování a praktického 
zpracování plánu BOZP, 

 zaměřit se při koordinaci bezpečné práce na úroveň jejich znalostí v oblasti 
BOZP, na schopnost zjišťování a vyhodnocování rizik a na potřebu ochrany 
třetích osob; 

 
b) nastolení otázky lepší organizace stavebních činností a včasného 

ustavení koordinátora s cílem posílit jeho vliv na plánování a řízení 
stavby; 

2. S ohledem na výsledky kontrol MPSV u držitelů akreditací je nezbytné, aby 
osoby, jimž byla udělena akreditace, zejména 



a) zabezpečovaly řádné vedení dokumentace o průběhu 

a vyhodnocení zkoušek s cílem doložit jejich provádění v souladu se 
schváleným projektem, 

 
b) zajišťovaly účast odborného garanta při všech zkouškách 

(alespoň po část zkoušky), neboť odborný garant je odpovědný za 
dodržování odborné úrovně zkoušek a za jejich stanovený postup, 
včetně kontroly otázek a jejich aktualizace před každou zkouškou 
v souvislosti s probíhajícími změnami v národním právním řádu, 

 
c) důsledně dbaly již při kontrole došlé přihlášky ke zkoušce 

a kromě toho i před zahájením vlastní zkoušky, na prokazování 
zákonných předpokladů odborné způsobilosti uchazečů o získání 
osvědčení o odborné způsobilosti, zejména pokud jde o vzdělání a 
odbornou praxi, a to porovnáním kopií zaslaných dokladů 
s předloženými originály. 

 
 

3. V zájmu dalšího zlepšování procesu ověřování odborné způsobilosti 
a zkvalitňování činnosti odborně způsobilých osob budou přijata oddělením 
401 následující opatření: 

 
a) v rámci novelizace zákona uváží variantní návrhy 

 na to, aby předpokladem získání odborné způsobilosti 
pro činnost koordinátora BOZP na staveništi byla 
odborná praxe v oboru, popř. specializované vzdělání 
v oblasti stavebnictví, 

 na vytvoření systému průběžného ověřování již získané 
odborné způsobilosti opakováním zkoušek, včetně 
dalšího vzdělávání, 

 na zpracování návrhu právní úpravy odnětí osvědčení 
v případech, kdy odborně způsobilá osoba neplní řádně 
své povinnosti a zakotvení povinnosti  opakovat zkoušky 
po 5 letech pro všechny fyzické osoby, 

 na zpracování návrhu právní úpravy způsobu zápisu 
odborně způsobilých osob do seznamu a jejich výmazu; 

 
b) navrhne ve spolupráci se SÚIP v rámci novelizace zákona 

č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v plat. znění, doplnění 
skutkových podstat přestupků a správních deliktů při 
nedodržování právních a jiných předpisů o zajišťování BOZP ve 
stavebnictví; 

 
c) svolá poradu zástupců subjektů, jimž byla udělena akreditace, 

s cílem dohodnout způsob vytvoření jednotných zkušebních otázek 
pro obě oblasti odborné způsobilosti a jejich průběžné aktualizace, 
popř. dalších jednotných požadavků na systém zkoušky  

 
 


