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Zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., 

zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 365/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 225/2012 Sb.,  

zák. č. 88/2016 Sb.  

 
§ 10 

 
(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je 

 
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou

13
, 

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo 
v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém 
fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné 
způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") a 

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné 
hornickým způsobem. 

(2) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je 
 

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo 
vysokoškolské vzdělání technického zaměření, 

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo 
v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; za 
odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb, 

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce a 

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem, bude-li vykonávat činnost koordinátora při hornické činnosti nebo činnosti prováděné 
hornickým způsobem. 

(3) Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z 
odborné způsobilosti. Každá další zkouška z odborné způsobilosti, na kterou se žadatel o vykonání zkoušky z 
odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti, je 
posuzována jako periodická zkouška. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o 

úspěšně vykonané periodické zkoušce má ode dne jejího vykonání platnost 5 let. 

 
(4) Odborně způsobilá fyzická osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor 
 

                                                           
13 § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). 
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a) vede písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé 
fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, který opatřuje svým jménem a 
vlastnoručním podpisem, 

b) opatřuje zpracované dokumenty související s výkonem své činnosti, jako odborně způsobilé fyzické 
osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, svým jménem a vlastnoručním podpisem a 

c) oznamuje Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") změny údajů uváděných v 

evidenci odborně způsobilých fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů (dále 
jen "evidence odborně způsobilých osob") do 15 dnů od jejich vzniku. 

 
(5) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, 

jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se 
postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

14
. Uznávacím orgánem je ministerstvo. Před zahájením 

dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna 
vykonávat obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, ministerstvo její odbornou kvalifikaci ověří

15
. 

 
§ 10a 

 
(1) Ministerstvo vede evidenci odborně způsobilých osob, jejímž účelem je vedení údajů o počtu a 

odbornosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů pro potřeby ministerstva za 
účelem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro bezplatné poskytování těchto informací pro 
potřeby jiných orgánů podle zvláštních zákonů. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy. 
 

(2) Správcem a provozovatelem evidence odborně způsobilých osob je ministerstvo. 
 

(3) Do evidence odborně způsobilých osob se zapisují tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení odborně způsobilých fyzických osob v prevenci rizik a koordinátorů, 
 
b) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu, 
 
c) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky, 
 
d) číslo osvědčení s datem skončení platnosti osvědčení. 
 

(4) Evidence odborně způsobilých osob je veřejná, s výjimkou údajů podle odstavce 3 písm. b) a c). 
 

(5) Údaje uvedené v odstavci 3 se v evidenci odborně způsobilých osob uchovávají po dobu 15 let od 
skončení platnosti osvědčení. 
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 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie 

a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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 § 36b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb. 

 


