
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 

 

Tel.: +420 221 015 811 www.vubp.cz     www.facebook.com/vubp.cz 

E-mail: vubp@vubp-praha.cz www.bozpinfo.cz             
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Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR 

BOZP NA STAVENIŠTI zná svého vítěze 

Náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek 
a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali 23. října na 
slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci v Praze ocenění vítězi 2. ročníku národní 
soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. 

 

Dne 23. října 2018 bylo na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci v Praze předáno vítězi  
2. ročníku národní soutěže „PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI“ 
blahopřání k získání titulu, plaketa a cena. Tuto soutěž a její druhý ročník slavnostně vyhlásila 
ministryně práce a sociálních věcí dne 31. 10. 2017. Organizátorem soutěže je Výzkumný 
ústav bezpečnosti práce, v. v. i., záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní 
úřad inspekce práce. 

 

Soutěž se vypisuje pro tři 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. 

 

Vítězem 2. ročníku soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP na staveništi se stal 
Ing. Jiří Perďoch, který v kategorii B zvítězil s projektem, kde jako koordinátor BOZP na 
staveništi řešil realizaci stavby severního obchvatu silnice I/11 v Opavě.  

Na předání ceny vítězi letošního ročníku soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP 
NA STAVENIŠTI přímo navázalo vyhlášení dalšího, již 5. ročníku soutěže PROFESIONÁL 
BOZP, jehož uzávěrka je stanovena na 31. srpna 2019. Slavnostní předání ocenění vítězi této 
soutěže se uskuteční 22. října 2019 v Kaiserštejnském paláci v Praze. 

 

 


