Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
pod záštitou
Ministerstva práce a sociálních věcí
a ve spolupráci se
Státním úřadem inspekce práce
vyhlašuje

2. ročník národní soutěže

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
31. 10. 2017 - 23. 10. 2018

ZÁMĚR SOUTĚŽE
Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí
procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI pravidelně oceňujeme jednotlivce, opravdové
odborníky na BOZP na staveništích, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské,
ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního
života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků.

CÍL SOUTĚŽE
Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi v České
republice, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi
ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů
BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA
Soutěž je určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora
BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky,
popř. i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí
fyzická osoba podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto
činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž se vypisuje pro tyto soutěžní kategorie::
A) fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné
fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro
stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“),

B) fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci
staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem
stavby,
C) fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné
fázi, tak při realizaci staveb.
Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY (2. ROČNÍK SOUTĚŽE):
Oficiální vyhlášení 2. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL –
31. října 2017 KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI na slavnostní akci
v Kaiserštejnském paláci, Praha 1
31. srpna 2018 Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře
září 2018

Zasedání hodnotící komise (1. a 2. kolo)

Slavnostní předání ocenění vítězům 2. ročníku národní soutěže
23. října 2018 PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI na slavnostní akci
v Kaiserštejnském paláci, Praha 1

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu.
Za účelem hodnocení ustanoví organizátor hodnotící komisi složenou ze zástupců Výzkumného ústavu
bezpečnosti práce, v. v. i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, ČMKOS,
Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

CENY PRO VÍTĚŽE
Vítězové soutěže obdrží ocenění v podobě blahopřání, plakety a hodnotného daru.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZASÍLAT PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ?
Organizátor soutěže přijímá pouze Přihlašovací formuláře vyplněné na počítači, vytištěné a opatřené
podpisem a případně i razítkem. Doplňující dokumentaci přijímá organizátor také v tištěné podobě. Od
vítězů obou kategorií nebo pro případ lepšího rozhodování hodnotící komise bude vyžádána
dokumentace v elektronické verzi. Doporučují se formáty jpg, raw, pdf nebo tiff s optimálním rozlišením
obrázku 300 obr. bodů/palec a více.
Přihlašovací formulář odešlete poštou na adresu:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Horáčková
Na obálku uveďte: „PROFESILONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI“.

UZÁVĚRKA
Posledním dnem, kdy můžete zaslat Přihlašovací formulář, je 31. července 2018. Poštovní zásilky,
označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou do soutěže
zařazeny.

INFORMACE O SOUTĚŽI
Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v. v. i.
www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp, oborovém portálu pro BOZP www.bozpinfo.cz a českém
Focal Pointu pro BOZP http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/.
Organizátor soutěže: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Horáčková,e-mail: horackova@vubp-praha.cz

