
 

Závěry z Kulatého stolu 2011 

 

 

 Dne 1. listopadu 2011 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen 

„MPSV“) sešli držitelé akreditací k provádění zkoušky z odborné způsobilosti 

fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a k činnosti 

koordinátora BOZP na staveništi, udělených podle zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zástupci odd. 

bezpečnosti práce MPSV a Státního úřadu inspekce práce.  

 Jednání se soustředila zejména na problematiku 

 • dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob v návaznosti na projekt 

vyhlášený MPSV a v současné době řešený, 

 • některých otázek souvisejících s pojetím funkce koordinátora BOZP na 

staveništi, 

 • poznatků z kontrol MPSV u držitelů akreditací. 

 

A. Vzhledem k tomu, že se blíží konec pětileté lhůty platnosti osvědčení, 

vydaných po nabytí účinnosti zákona č. 189/2008 Sb., zaměřila se 

vystoupení v první části jednání a následná diskuse zejména na otázky 

dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob a jeho ověřování. 

 

 Většina těch, kteří se na jednání vyjádřili, zaujala názor, že 

 • ověřování odborné způsobilosti by mělo být nadále prováděno zkouškami 

v pětiletém cyklu, 

 • další zkouška by měla mít poněkud odlišný obsah s tím, že bude zaměřena 

zejména na praktické zkušenosti odborně způsobilých osob a na nové aktuální 

skutečnosti. Míra náročnosti zkoušky by měla být zachována, 

 • celkový počet otázek dalších zkoušek by mohl být nižší, např. 200 otázek pro 

písemný test, 

 • zpracování zkušebních otázek pro další zkoušky a metodiky jejího provádění 

nebude považováno za změnu projektu, 



 • je účelné hledat cesty, jak a kde si může odborně způsobilá osoba doplnit 

vzdělání před absolvováním další zkoušky (např. vydání informací, které subjekty se 

ve svých vzdělávacích programech na tuto problematiku zaměřují, za jakou cenu 

a kdy apod.), 

 • odborně způsobilé osoby s časově neomezeným osvědčením budou 

podrobeny další zkoušce až poté, co budou zpracovány nezbytné dokumenty 

k jejímu provedení s poukazem na to, že právní úprava omezující účinnost jejich 

osvědčení dosud nenabyla účinnosti. Až se tak stane, podrobit je, v zájmu rovného 

zacházení, stejnému režimu, jako odborně způsobilé osoby, jejichž osvědčení mají 

účinnost omezenou. 

 

 

B. V návaznosti na informaci o přípravách návrhu nové právní úpravy o pojetí 

funkce koordinátora BOZP na staveništi zaujali někteří diskutující názor, že 

 

 • je nezbytné, aby otázka neslučitelnosti funkce koordinátora s jinými 

činnostmi na staveništi byla posouzena a navržena citlivě zejména u oprav či staveb 

menšího rozsahu. 

  

 

C. V diskusi o obecných otázkách odborné způsobilosti fyzických osob podle 

zákona č. 309/2006 Sb. se někteří diskutující vyjádřili, že 

 

 • v souvislosti s § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. by bylo účelné 

vyjasnit, popřípadě legislativně upravit, co se rozumí ustanovením, že zaměstnává-li 

zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, 

má-li k tomu potřebné znalosti a dovednosti. Jde tedy o to vyjádřit, musí-li být 

zaměstnavatel odborně způsobilou osobou či nikoli a ne-li, co se pak potřebnými 

znalostmi a dovednostmi rozumí, popř. stanovit jejich obsah a rozsah, 

 • by bylo účelné konkretizovat odbornou úroveň předsedů odborných 

zkušebních komisí a odborných garantů zkoušek s tím, že by bylo vhodné požadovat 

na nich vysokoškolské vzdělání popř. odbornou praxi v daném oboru, 

 • do seznamu odborně způsobilých osob, vedeného MPSV, zapisovat 

všechny, které obdržely osvědčení a kterým bylo osvědčení odňato. 

 



 Účastníci kulatého stolu očekávají, že se těmito a dalšími přednesenými 

otázkami budou zabývat řešitelé projektů výzkumu a vývoje o této problematice 

a budou vzaty v úvahu odborným pracovištěm MPSV při přípravě novely platné 

právní úpravy. 

 

 

D. Ze zprávy o výsledcích kontrol u držitelů akreditací vyplynulo, že základní 

zjištěné nedostatky lze charakterizovat takto: 

 

 

1. Není řádně vedena dokumentace o zkouškách. 

2. Odborný garant se neúčastní zkoušek, což narušuje jejich systém řízení. 

3. Před zkouškou se ne vždy vyžaduje prokázání zákonných předpokladů 

odborné způsobilosti (vzdělání, odborná praxe). 

4. Není dodržován schválený nejvyšší počet uchazečů v jednom zkušebním 

dni. 

5. Není zabezpečen řádný průběh zkoušky zajišťující pro všechny uchazeče 

objektivitu hodnocení jejich výkonu (např. rušení mobilními telefony, 

kumulace se zkouškami jiné specializace, odcházení členů OZK od 

probíhající zkoušky). 

6. V některých případech existuje formální přístup k hodnocení písemných 

prací (nedostatky v jejich řádném posuzování, absence jejich obhajoby). 

 

Těmto nedostatkům budou kontrolní skupiny MPSV nadále věnovat zvýšenou 

pozornost.   

 


