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STATUT 
národní soutěže  

PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 
 

 
 
 
 
 

Úvodní ustanovení  
 
Název národní soutěže: PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 
 
Vyhlašovatel a organizátor národní soutěže:   

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
sídlo: Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 
IČ: 00025950 
DIČ: CZ00025950 
zastoupený: RNDr. Stanislavem Malým, Ph.D.,  
ředitelem instituce 
bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú.: 71336-011/0100  
(dále jen „vyhlašovatel“ nebo „organizátor“) 

 
Záštita a spolupráce při organizování národní 
soutěže:   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

sídlo: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 
 

Spolupráce při organizování národní soutěže:    
                                Státní úřad inspekce práce 
   sídlo: Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
 
 

Článek 1 
Pojmy 

 
1. Přihlášený (též „přihlašovaný“) – fyzická osoba, která se prostřednictvím 

Přihlašovacího formuláře (též „přihlášky“) přihlašuje do národní soutěže 
PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI (dále jen „soutěž“).  

2. Účastník soutěže (též „soutěžící“) – fyzická osoba, jejíž Přihlašovací formulář 
splňuje veškeré náležitosti dle Článku 2 tohoto statutu, a která byla zařazena do 
soutěže, příp. postoupila do 1. či 2. kola hodnocení.  
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Článek 2 
Cíl a podmínky účasti na soutěži 

 
1. Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup ke správnému provádění činností 

uložených zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v České republice; 
zpopularizovat pracovní činnost koordinátora a zvýšit prestiž koordinátora ve 
vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě. Dále podpořit touto formou oprávněné 
požadavky koordinátorů na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.  

2. Přihlášení i soutěžící se zavazují respektovat pravidla soutěže obsažená 
v Článku 3 tohoto statutu a závazky z toho vyplývající. 

3. Vítězové a soutěžící, kteří postoupili do 2. kola,  souhlasí s plánovanou 
medializací dle Článku 6 tohoto statutu. 

4. Organizátor soutěže zajistí v jejím průběhu a následně i při prezentování 
a medializaci soutěže a jejích výsledků ochranu osobních údajů všech fyzických 
osob uvedených v Přihlašovacím formuláři v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“).  

5. Vyplněním a doručením Přihlašovacího formuláře dává přihlášený koordinátor 
(dále jen „přihlášený“), a později účastník soutěže, vyhlašovateli a organizátorovi 
soutěže v souladu se zákonem souhlas se zpracováním a užitím všech jím 
poskytnutých osobních údajů (tj. svého jména, příjmení, adresy a dalších 
kontaktních údajů) pro marketingové účely. 

6. Přihlášení i soutěžící poskytují údaje o své osobě dobrovolně a mají právo tento 
svůj souhlas kdykoliv odvolat, ale pouze písemnou formou, zaslanou na adresu 
sídla vyhlašovatele a organizátora soutěže. V souladu s § 11 a § 21 zákona mají 
tyto osoby právo na přístup k osobním údajům a právo požádat o vysvětlení 
a případně odstranění nesprávného stavu údajů, zejména provedení opravy, 
doplnění či likvidaci těchto jeho údajů. 

 
Článek 3 

Pravidla soutěže 
 

1. Soutěž je určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby zajišťují 
činnost koordinátora na stavbách na celém území České republiky, popř. i v 
zahraničí. Odborně způsobilou osobou koordinátora se rozumí fyzická osoba 
podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která 
tuto činnost vykonává na základě platného Osvědčení o získání odborné 
způsobilosti koordinátora podle § 10 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a to buď v pracovněprávním vztahu, nebo jako podnikající 
fyzická osoba.  
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2. Soutěž se vypisuje pro tyto soutěžní kategorie: 
A) fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora pouze v přípravné 

fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby neboli 
objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“), 

B) fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora pouze při realizaci 
staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené 
stavby zadavatelem stavby, 

C)  fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora jak v přípravné fázi, 
tak při realizaci staveb. 
 

3. Fyzická osoba může do soutěže v daném soutěžním ročníku zaslat pouze jednu 
přihlášku pro jednu ze tří soutěžních kategorií podle bodu 2. Vyplněný 
Přihlašovací formulář musí obsahovat všechny požadované údaje, včetně data 
jeho vyhotovení a podpisu, případně i razítka, které otiskují jen osoby samostatně 
výdělečně činné, pokud toto razítko mají. 

4. Přihlašovací formulář musí obsahovat pouze pravdivé a nezkreslené informace, 
a jasně a objektivně popisovat aktivity soutěžící fyzické osoby, kterými se podílela 
na zajišťování činností koordinátora a na zvýšení úrovně BOZP na staveništi. Za 
uvedení pravdivých a nezkreslených údajů ve formuláři odpovídá sám soutěžící. 
Přihlašovací formulář, který nebude odpovídat pravidlům uvedeným v Článku 3 
tohoto statutu, nebude do soutěže zařazen a následně hodnotící komisí 
hodnocen. 

5. Přihlašovací formulář musí být odeslán nejpozději dne 31. července 
následujícího kalendářního roku po vyhlášení soutěže (rozhoduje datum 
podání zásilky na poště) na adresu organizátora soutěže dle Článku 4 tohoto 
statutu. Na obálce bude kromě adresy příjemce uveden text: PROFESIONÁL - 
KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Takto označená zásilka bude 
obsahovat originál vyplněného Přihlašovacího formuláře, popřípadě přílohy 
dokladující prezentaci aktivit přihlašované fyzické osoby.  

6. Všechny vyplněné a doručené Přihlašovací formuláře projdou vstupní kontrolou 
u organizátora soutěže za účelem ověření dodržení termínu doručení přihlášky, 
kompletnosti údajů v ní uvedených, podpisů a dalších náležitostí. Přihlášená 
fyzická osoba do soutěže bude prostřednictvím elektronické pošty vyrozuměna 
o tom, že organizátor obdržel její Přihlašovací formulář. Součástí sdělení bude 
rovněž informace, zda byly při podání přihlášky splněny veškeré náležitosti 
(pravidla soutěže) a zda je přihlášený zařazen do této soutěže.  

7. V případě nedostatků v Přihlašovacím formuláři nebude organizátor vyzývat 
k opravám či doplnění. Taková přihláška nebude dle Článku 5 bod 1 do 1. kola 
hodnocení zařazena. Veškeré výlohy spojené s účastí v soutěži nese, pokud není 
dohodnuto jinak, sám účastník. 

8. Organizátor soutěže neodpovídá za opožděné doručení, ztrátu, chybné zaslání, 
neúplnost, poškození nebo zničení Přihlašovacího formuláře a dokumentace k ní 
připojené cestou k adresátovi. Přihlašovací formulář a dokumentace připojená 
k Přihlašovacímu formuláři se nevrací. Přihlášky, které splnily náležitosti uvedené 
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v  bodech 3, 4 a 5, budou posuzovány nezávislou hodnotící komisí, kterou 
ustanoví organizátor soutěže dle Článku 5 tohoto statutu.  

 

Článek 4 
Přihlašování do soutěže  

 
1. Přihlašovací formulář i další propozice k soutěži jsou v elektronické formě 

dostupné na webové stránce Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. 
www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp, oborovém portálu pro BOZP 
www.bozpinfo.cz a na stránce českého Focal Pointu pro BOZP 
http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/.  

2. Organizátor soutěže přijímá pouze Přihlašovací formuláře vyplněné na počítači, 
vytištěné a opatřené podpisem a případně i razítkem (dle Článku 3 bod 4 tohoto 
statutu). Doplňující dokumentaci, zejména plán BOZP zpracovaný přihlášenou 
osobou, přijímá organizátor také v listinné podobě. Od vítězů stanovených 
soutěžních kategorií bude následně vyžádána tato dokumentace v elektronické 
verzi. Pro zpracování dokumentace v elektronické verzi se doporučují formáty jpg, 
raw, pdf nebo tiff s optimálním rozlišením obrázku 300 obr. bodů/palec a více.  

3. Vyplněný Přihlašovací formulář (vč. doplňující dokumentace) zasílá na adresu 
organizátora sám přihlášený. Přihlašovací formulář slouží jako přihláška do 
soutěže. Na obálku je třeba kromě jiného uvést text: PROFESIONÁL - 
KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Adresa organizátora: Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i., Mgr. Alena Horáčková, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 
1, horackova@vubp-praha.cz.  

 

Článek 5 
Hodnotící komise  

 
1. Přihlašovací formulář s připojenou dokumentací, které splnily pravidla soutěže dle 
Článku 3 tohoto statutu, budou hodnotit odborníci, kteří se ve své pracovní 
činnosti dlouhodobě zabývají BOZP na staveništi. Organizátor soutěže ustanoví 
hodnotící komisi složenou z těchto odborníků, a to z Výzkumného ústavu 
bezpečnosti práce, v. v. i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu 
inspekce práce, oblastních inspektorátů práce, odborů a dalších subjektů 
angažovaných v oblasti BOZP a zpracuje kritéria hodnocení.  

2. Hodnocení přihlášek a připojených dokumentací k nim je dvoukolové. V 1. kole 
provede hodnotící komise posouzení všech přihlášek, které splnily veškeré 
náležitosti pro přihlašování dle Článku 3 bod 3, bod 4 a bod 5 tohoto statutu. 
Následně hodnotící komise provede předvýběr tří nejlepších z každé soutěžní 
kategorie. V 2. kole provede finální vyhodnocení a vyhlásí pro každou ze 
soutěžních kategorií jednoho vítěze.  

3. Hodnotící komise bude na základě zaslané dokumentace k Přihlášce posuzovat, 
zda přihlášená osoba přispívá k prosazování kultury prevence rizik v oblasti 
BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení 
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postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i širší veřejnosti k otázkám 
BOZP, ke zvyšování celkové firemní kultury a efektivity práce a k podpoře 
dobrovolného a spontánního přístupu k řešení otázek spadajících do činnosti 
koordinátora.  

4. Dále při svém hodnocení k Přihlášce připojené dokumentace bude hodnotící 
komise posuzovat závažnost situace, případu či problému, který bylo třeba na 
dané stavbě řešit, vhodnost způsobu, jakým byl problém řešen, kolik a jak 
významných, přínosných a efektivních opatření bylo přijato, a jak se navržená 
opatření dále promítla v praxi, např. do zlepšení pracovních podmínek na 
pracovišti. 

5. U přihlášek, které postoupily do 2. kola, zajistí hodnotící komise v případě potřeby 
ověření uvedených údajů a skutečností u soutěžícího a u kontaktních osob 
jednotlivých podniků, event. provede přímé šetření u místně příslušných 
oblastních inspektorátů práce (dále jen „OIP“). Účastník soutěže sjedná za tím 
účelem vstup inspektorů OIP nebo SÚIP na staveniště, ke kterému se váže 
dokumentace přihlášeného, a která je předmětem posuzování hodnotící komise. 

6. Hlasování v hodnotící komisi je přímé. Před zahájením hlasování členové 
hodnotící komise zvolí jejího předsedu, který v případě rovnosti bodů rozhodne 
o pořadí na prvních třech místech v jednotlivých soutěžních kategoriích, ale i o 
celkovém vítězi soutěže, protože hlas předsedy hodnotící komise je v tomto 
případě rozhodující. 

7. Každý člen hodnotící komise určí své pořadí soutěžících na prvních třech místech 
v každé soutěžní kategorii, přičemž za 1. místo přidělí 3 body, za 2. místo přidělí 
2 body a za 3. místo 1 bod a všem ostatním soutěžícím 0 bodů. 

8. Výsledné pořadí soutěžících v každé kategorii je dáno součtem bodů od všech 
členů hodnotící komise, včetně předsedy. Vítězem ve třech kategoriích, ale 
i celkově je soutěžící, který dosáhl nejvyšší počet bodů. Pokud bude dosažena 
rovnost hlasů, tak bude postupováno podle bodu 6 tohoto statutu. 

9. O výsledku hodnocení pořídí předseda hodnotící komise písemný zápis. 
V zápisu bude kromě jiného uveden přehled tří nejlepších dokumentací z každé 
soutěžní kategorie vybraných po 1. kole a dále jména vítězů z každé soutěžní 
kategorie. Zápisy budou archivovány organizátorem v souladu s jeho spisovým 
a skartačním řádem. Obdobně budou archivovány Přihlašovací formuláře 
a připojená dokumentace všech účastníků soutěže. 

10. Rozhodnutí hodnotící komise je definitivní a nelze se proti němu odvolat, ani se 
domáhat změny soudní cestou, neboť na činnost hodnotící komise této soutěže 
se nevztahuje správní řád. 

 
Článek 6 

Výsledky soutěže 
 

1. Informace o vítězství v soutěži a pozvání k převzetí ocenění bude dotčeným 
sděleno telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Výsledky soutěže budou 
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rovněž zveřejněny na webové stránce Výzkumného ústavu bezpečnosti práce,  
v. v. i., na portálu BOZPinfo.cz, na stránce českého Focal Pointu a eventuálně 
v tiskových zprávách,  odborných či jiných časopisech, při prezentacích na 
konferencích, seminářích nebo při jiných příležitostech. 

 
2. Vítězové soutěže v jednotlivých soutěžních kategoriích obdrží veřejné ocenění 

v podobě blahopřání, dále plaketu a hodnotný dar. Udělování ocenění 
a předávání cen vítězům soutěže bude probíhat ve dvouletých cyklech vždy 
ve 43. kalendářním týdnu u příležitosti vyhlášení Evropského týdne BOZP 
Evropskou agenturou pro BOZP. Slavnostní akce se bude konat každé dva 
roky a při této příležitosti bude současně veřejně vyhlašován nový ročník této 
soutěže.  

 
 

Článek 7 
Práva a povinnosti vyhlašovatele soutěže 

 
1. Vyhlašovatel soutěže je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter 

soutěže, tento statut a dobré mravy. 
 
2. Vyhlašovatel je oprávněn pro účely jednotlivých ročníků soutěže tento statut 

vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či modifikovat. Vyhlašovatel přitom bude 
usilovat o to, aby změnami ve statutu nebyl dotčen aktuálně probíhající ročník 
soutěže. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění 
statutu na Internetu dle Článku 8 bod 4 tohoto statutu. Změny a doplňky statutu 
podléhají schválení vyhlašovatele a Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 
3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit v závažných případech aktuálně 

probíhající ročník soutěže. Na účast v soutěži a výhru nevzniká v takovém 
případě právní nárok. 

 
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo národní soutěž PROFESIONÁL - 

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI zrušit nebo nevyhlásit další ročník 
soutěže. Na účast v soutěži pak nevzniká právní nárok. 

 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Tento statut je platný pro národní soutěž PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR 
BOZP NA STAVENIŠTI. 
 

2. Organizátor neodpovídá za škody, náklady, požadavky, nároky nebo ztráty 
jakéhokoli druhu, které vzniknou nebo budou učiněny v souvislosti s touto 
soutěží nebo udělovanými cenami. 
 

3. Veškeré další záležitosti neupravené tímto statutem nebo nepředvídané 
záležitosti budou v souladu s platnými právními předpisy řešeny s konečnou 
platností vyhlašovatelem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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4. Statut a Přihlašovací formulář jsou přístupny veřejnosti na webové stránce 

Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Zveřejněno bude vždy platné 
znění tohoto Statutu. 
 

5. Autorská práva k soutěži, včetně projektu soutěže, vlastní vyhlašovatel 
a organizátor, kterým je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., případně 
nástupnická instituce. 
 

6. Informace o soutěži poskytuje organizátor na e-mailové adrese: 
 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.  
Jeruzalémská 1283/9, 116 52 Praha 1 

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Horáčková 
e-mail: horackova@vubp-praha.cz  

 
 
7. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem 31. října 2017 na základě dohody 

mezi vyhlašovatelem a Ministerstvem práce a sociálních věcí. 


