illNl§TER§Tvo pnÁce e socl*l_nícn vĚci
Na Poříčnímprávu 1, Praha 2,12Ba1
l Praze dne í3. 'l2.2021
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Rozhodnutí
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen
orgán') jako správní orgán věcně
"správní
přísli.lšný podle ust. § í0 zákona č. 5S0€0S4 §b", správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen
řád"}, a podle ust. § 20 odst" 1 zákana č, 309/2006 Sb,,
"správní
kteným se upravují dalšípožadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci
v pracovněprávních váazích a o zajištění bezpečnostia ochrany zdraví přičinnostinebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní váahy (zákon o zajištění dalšíchpodmínek
bezpečnostia ochrany zdraví pfi praci}, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *zákon"|,
obdželo žádost zaevidovanou pod č.j.: MPSV-2021/168361 dne 19. 10. 2021
společnosti ROv§-Rožnovshý vzdělávací servis s r.o., lČ: 26857359, se sídlem Maníčky
1a3I7, §18 00 Bmo - Žabavřeslť (dále jen ,,účastníkřízení"), o udělení akreditace
na dobu 3 let k provádění zkoušek a periodichých zkoušek opakovaných po 5letech
Szických osob z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen
koordinátora BOZP"). Po posouzení této
"zkouška
žádosti a písemnosťk ní pňložených, které jsou obsahem návrhu projektu těchto

zkoušek podle ust § 20 odst. 2 zákona apodle ust.§3, ust.§7 anásledujících
ustanovení nařízení vlády č. 592/2006 §b., o podmínkách akreditace a provádění
zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění nařízení vlády ó. 1É;6na16 §b. (dále jen

,nařízení vlády"}, rozhodl správní orgán t a k t o:

l.

Úěastníkovi řízení se podle ust § 20 odst í a odst, 2ňkanaa podle ust § 3
a ust § 7 nařízení vlády uděluje akrEditace na dobu 3let k provádění
rkoušek kogrdlnátora Eozp.

ll.

Úěastníkovi řízení se podte usi 3 odst, 1 písm. a}, písm. c} a písm. d} a podle
uei § 7 odst í nařízenívlády schvaluje pereonální zabezpečenízkoušek
koordinátora BOZP, lcůeréobsahuje Část B návrhu projektu těchto zkoušek.
Obsahem Česti B návrhu projektu těchto zkoušek jsou p*semnosti

dokládající zabezpečeníperconálních podmínek k provádění Échto
zkoušek v praxi. Pensonálně budou tyto zkoušky zajiěťovat: odbomá
ganntka projektu zkoušek lng. tlad<éta Formánkoyá (narozena dne
. a í5 členůodborné zkušebníkomíse, Čteny
odborné zkušebníkomise jsou:

