
Závěry „Kulatého stolu 2015“ 

 

Zástupci držitelů akreditací pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických 

osob v prevenci rizik a k činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle ustanovení 

§ 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dne 

15. 12. 2015 na Ministerstvu práce a sociálních věcí sešli ke každoročnímu 

projednání informací, které se týkají jak nově navrhované legislativy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak praktických problémů, které se během 

roku objevují při jejich provádění. Na závěr tohoto setkání se účastníci shodli na 

následujících závěrech, které budou Ministerstvem práce a sociálních věcí ve 

spolupráci se Státním úřadem inspekce práce realizovány v roce 2016. Jedná se o 

tyto závěry: 

1. S ohledem na zvyšující se pracovní úrazovost na staveništích, která je 

statisticky sledována Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) se 

ukazuje jako významné pro snižování poškození zdraví nejen zaměstnanců na 

staveništích, ale i jiných fyzických osob, sledovat úrazovost. MPSV projedná 

s Ministerstvem vnitra (MV), potažmo Policií ČR otázky, které se této 

problematiky týkají. 

Úkol: MPSV projedná s MV možnost získávání statistických údajů o vzniklých 

úrazech „jiných fyzických osob“ než o pracovních úrazech zaměstnanců. 

 

2. Ke zvýšení úrovně odborně způsobilých osob podle zákona č. 309/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů se MPSV ve spolupráci se Státním úřadem 

inspekce práce (SÚIP) a s držiteli akreditací zapojí do systému vzdělávání 

v oblasti BOZP. 

Úkol: MPSV projedná ve spolupráci se SÚIP možnosti účasti zaměstnanců 

těchto orgánů na vzdělávacích akcích pořádaných držiteli akreditací. 

 

3. Za účelem vzdělávání studentů VŠ o základních otázkách BOZP se obrátí  

MPSV na vytypované vysoké školy technického zaměření, a to zvláště 

stavební fakulty se záměrem zapracovat do stávajících akreditačních 

programů i otázky z této oblasti. Absolventi ČVUT Praha fakulta stavební 

katedra technologie staveb, kde se již dnes bezpečnost práce přednáší, mají 

již dnes z tohoto pohledu výhodnější postavení na trhu práce a tito noví 

pracovníci přispívají v praxi ke zvyšování úrovně BOZP v etapě přípravy a 

realizace staveb. 

Úkol: MPSV projedná možnost vzdělávání BOZP na vytypovaných vysokých 

školách technického zaměření v Praze, v Brně a v Ostravě. 

 

4. V rámci prosazování volného pohybu služeb v Evropské unie MPSV zpracuje 

“Zásady uznávání odborných kvalifikací v oblasti BOZP“ u OZO 

v prevenci rizik a u OZO koordinátora BOZP na staveništi podle zákona 

č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



Úkol: MPSV vytvoří v lednu 2016 za účasti odborníků z praxe a pracovníků 

SÚIP pracovní skupinu, ve které se na základě platné právní úpravy, metodiky 

MŠMT a poznatků z právní úpravy ostatních čl. států v této oblasti, např. SR, 

Polsko, Německo a Rakousko, navrhnou „Základní zásady činnosti při 

uznávání odborných kvalifikací v oblasti BOZP“, které MPSV projedná 

s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a bude podle nich při 

ověřování odborných kvalifikací postupovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: JUDr. Anna Samková 

Ověřil: Mgr. Ondřej Palán, vedoucí oddělení bezpečnosti práce 

 

V Praze dne 18. 12. 2015 


