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Vážený pane inženýre, 

 

k Vašemu elektronickému dotazu ze dne 19. 6. 2018 ve věci splnění zákonného 

předpokladu vzdělání, tj. vzdělání technického zaměření, odborné způsobilosti 

k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle ust. § 10 odst. 2 písm. a) zákona 

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 pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) sděluji následující.  

 

Podle ust. § 10 odst. 2 písm. a) zákona je zákonným předpokladem vzdělání této 

odborné způsobilosti „alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 

vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického 

zaměření“. Uchazeči o provedení zkoušky k získání osvědčení o získání odborné 

způsobilosti podle ust. § 10 odst. 2 písm. a) zákona musí splnit nejen požadavek 

na stupeň vzdělání (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo 

vysokoškolské vzdělání“), ale současně požadavek na věcné zaměření tohoto 

vzdělání, kterým je vzdělání technického zaměření. Z maturitního vysvědčení 

absolventů středních škol neposkytujících vzdělávání v oborech technického 

zaměření, např. z obchodních středních škol, z konzervatoří apod. vyplývá, že je 

jeho držiteli splněn pouze zákonný předpoklad stupně středního vzdělání, ale nikoliv 

zákonem požadovaná odbornost vzdělání. Z tohoto důvodu je zákonný předpoklad 

vzdělání dle ust. § 10 odst. 2 písm. a) zákona pro odbornou způsobilost k činnosti 
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koordinátora BOZP na staveništi v případech úspěšného vykonání maturitní zkoušky 

v oboru „netechnického“ zaměření splněn jen zčásti.  

 

Řešením pro žadatele o zkoušku z odborné způsobilosti koordinátora BOZP 

na staveništi, kteří splňují stupeň vzdělání, ale nikoliv již odborné zaměření tohoto 

vzdělání, může být využití právního institutu jednotlivé zkoušky (dále jen „jednotlivá 

zkouška“). Vykonání jednotlivé zkoušky umožňuje u fyzických osob ověřit jejich 

znalosti a dovednosti v požadovaném oboru, přičemž je nerozhodné, jakým 

způsobem k získání těchto znalostí a dovedností u této fyzické osoby došlo. 

K provedení jednotlivé zkoušky podle ust. § 49 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, 

ve znění pozdějších změn (dále jen „vyhlášky“) se lze přihlásit na některé ze 

středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních 

oborech technického zaměření.  

 

Jednotlivou zkoušku lze konat ze zkušebních předmětů určených ředitelem 
školy, neboť tato zkouška musí svým obsahem a rozsahem odpovídat 
konkrétní vzdělávací oblasti nebo vzdělávacímu oboru podle rámcového 
vzdělávacího programu příslušného oboru vzdělání nebo konkrétnímu 
vyučovacímu předmětu zařazenému ve školním vzdělávacím programu 
a zpracovaného podle závazného rámcového vzdělávacího programu. Přehled 

oborů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou a jejich rámcové 

vzdělávací programy je na adrese. http://zpd.nuov.cz/celkove Im.htm. Z ust. § 49 

výše uvedené vyhlášky vyplývá, že jednotlivá zkouška se provádí stejným způsobem 

jako zkouška profilové části maturitní zkoušky a její hodnocení se provádí stejným 

způsobem. Ředitel střední školy, ve které uchazeč jednotlivou zkoušku úspěšně 

vykonal, vystaví uchazeči osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem 

a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky. Pro potřeby uchazečů 

o zkoušku nebo periodickou zkoušku z této odborné způsobilosti je možno se 

přihlásit, např. na středních průmyslových stavebních školách. Toto stanovisko, 

které bylo projednáno s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se opírá o 

ust. § 113 školského zákona, kde je upraven právní institut jednotlivé zkoušky. Podle 

školského zákona lze nedostatek odbornosti ve vzdělání uchazečů o zkoušku 

dodatečně napravit, a to absolvováním jednoročního nebo dvouletého studia na 

střední průmyslové škole a úspěšným provedením jednotlivé zkoušky.  
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Předpokladem přijetí ke zkrácenému studiu a absolvování jednotlivé zkoušky 
dle § 85 školského zákona je, že uchazeči již získali střední vzdělání 
s maturitní zkouškou, byť v jiném oboru vzdělání – tudíž stupeň vzdělání již 
získali, neboť jednotlivá zkouška podle ust. § 113 školského zákona 
neposkytuje stupeň vzdělání. Pokud by fyzická osoba již stupeň vzdělání 

splňovala, tj. měla alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a navíc 

absolvovala například jednoroční studium, např. na střední průmyslové stavební 

škole, a úspěšně vykonala „jednotlivou zkoušku“, např. z předmětů  silniční stavby, 

mostní stavby, pozemní stavby a vodohospodářské stavby aj., tak doklad o úspěšně 

vykonané jednotlivé zkoušce na této střední škole osvědčuje, že má znalosti 

a dovednosti odpovídající dané zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá 

profilové zkoušce maturitní zkoušky v požadovaném oboru vzdělání. Tímto 

způsobem je možné dodatečně nahradit u uchazečů, kteří se hodlají přihlásit ke 

zkoušce z odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi, a kteří mají stupeň 

vzdělání, ale v netechnických studijních oborech, odbornou část maturitní zkoušky 

a ve spojení s vysvědčením o maturitní zkoušce (netechnického zaměření), splnit 

zákonný předpoklad středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 

technického zaměření podle ust. § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Tímto způsobem se mohou k periodické zkoušce 

z odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi přihlásit i uchazeči, kteří již 

koordinátory BOZP byli, ale nesplňují zákonný předpoklad vzdělání technického 

zaměření. Závěrem je třeba zdůraznit, že splnění předpokladů odborné způsobilosti 

posuzují u uchazečů o zkoušku nebo periodickou zkoušku jednotliví držitelé 

akreditace. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
                                                                       Mgr. Bc. Lucie Kyselová, v.r. 
                                                                   vedoucí oddělení bezpečnosti práce 


