
ZÁVĚRY 
KULATÉHO STOLU 2016 

(konaného dne 8. 11. 2016) 

1. Držitelé akreditace mají povinnost při provádění zkoušek postupovat v souladu
s rozhodnutím o udělení akreditace a platnými právními předpisy, které byly
s účinností od 1. 5. 2016 novelizovány. V případě, že držitelé akreditace konají
zkoušky a nezapracovali do metodiky zkoušek v dohodnutém termínu k 31.
10. 2016 změny v zákonu č. 309/2006 Sb., vyplývající ze zákona č. 88/2016
Sb., a změny v nařízeních vlády č. 591/2006 Sb. a č. 592/2006 Sb.,
vyplývající z nařízení vlády č. 136/2016 Sb., tak podle ust. § 5 odst. 3
písm. c) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
závažným způsobem porušili povinnosti související s předmětem
akreditace a budou v této souvislosti ministerstvem v souvislosti
s výsledky kontrol postihováni.

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo informaci o zavedení seznamu
odborně způsobilých osob podle ust. § 10a zákona č. 309/2006 Sb., ve znění
zákona č. 88/2016 Sb. (dále jen „zákon“), a způsobu předávání dat od
akreditovaných subjektů. Elektronický přehled vydaných osvědčení již
nebudou držitelé akreditace posílat e-mailem na ministerstvo, ale zapisovat
do přidělené jednotné tabulky, která bude spravována online. Nový systém
usnadní administraci oběma stranám. Zřízení účtu držitelů akreditace a
další komunikaci lze vést přes adresu: bozpakreditace@gmail.com.

3. Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že při prokazování odborné praxe
fyzických osob navrhovaných držiteli akreditace za členy odborné zkušební
komise nebo za odborné garanty je třeba postupovat jednotně. Při posuzování
návrhů na personální změny zkoušek nelze uznávat za prokázání odborné
praxe jednotlivé faktury za ojedinělé akce v příslušném roce, ale je třeba
vycházet z dokladů, které prokazují u fyzické osoby navrhované za člena
odborné zkušební komise soustavnost výkonu činnosti v oboru zkoušky.

4. V Příloze těchto „Závěrů“ uveřejňuje ministerstvo společné vyjádření ministerstva
a Státního úřadu inspekce práce k pojmu „vzdělání technického zaměření“ pro
účely ust. § 10 odst. 2 písm. a) zákona.

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzvalo držitele akreditace, aby podporovali
národní soutěž „Profesionál BOZP“ a „Koordinátor BOZP na staveništi“ ke
zvyšování odborné úrovně činnosti odborně způsobilých osob cestou „Správné
praxe“.

6. Ministerstvo práce a sociálních věcí žádá držitele akreditace, aby neprodleně
oznámili ministerstvu své kontaktní údaje s uvedením osoby odborného garanta,
a to za účelem aktualizace těchto informací na webu.

7. Ministerstvo práce a sociálních věcí oznamuje držitelům akreditace, že podle ust.
§ 10 odst. 3 zákona uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku z odborné
způsobilosti nebo periodické zkoušky, tj. zkoušky opakované po pěti letech od
data předchozí úspěšně vykonané zkoušky, mají právo obdržet osvědčení o
získání odborné způsobilosti. V osvědčení se uvádí, zda jde o zkoušku nebo
periodickou zkoušku. Rozhodující je, aby v osvědčení bylo uvedeno rovněž
datum úspěšně vykonané zkoušky, popř. periodické zkoušky a datum jeho
platnosti. V seznamu odborně způsobených osob vedených ministerstvem
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podle ust. § 10a zákona jsou uvedeny pouze fyzické osoby s platným 
osvědčením bez ohledu na to, zda úspěšně vykonaly zkoušku nebo 
periodickou zkoušku. Na základě dosavadních zkušeností MPSV s věcným 
obsahem tohoto formuláře připojujeme k těmto závěrům i dva vzorové 
formuláře osvědčení. 

Přílohy:  
č 1 Společné vyjádření MPSV a SÚIP k pojmu „vzdělání technického zaměření“ 
č. 2 vzor osvědčení k prevenci rizik 
č. 3 vzor osvědčení k činnosti koordinátora BOZP na staveništi 

Zpracovali: ing. Z. Cais, JUDr. Anna Samková 
Schválil: Mgr. O. Palán, ved. odd. 423 

V Praze dne 6. 12. 2016 
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