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Třetí ročník soutěže Profesionál BOZP zná svého vítěze 
Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jan Marek a generální inspektor Státního 
úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali v úterý 20. října cenu vítězi třetího ročníku 
národní soutěže PROFESIONÁL BOZP, kterým se stal pan Heřman Riedel z Linde Gas, 
a.s. v Praze. 
 
Vítěz soutěže strávil většinu svého profesionálního života prací v chemickém průmyslu, 
oblasti BOZP se věnuje posledních 13 let. V současné době pracuje jako bezpečnostní 
technik pro významnou společnost podnikající v oblasti výroby, prodeje a distribuce 
technických plynů Linde Gas, a.s. 
 
Do soutěže se přihlásil se třemi aktuálními aktivitami. Jedná se o: 
 

 zavedení povolení práce (Permit to work) jako jednotného a komplexního řešení, 
které se používá i pro externí firmy pracující jménem Linde, a navazující školení pro 
tuto oblast; 

 

 vývoj nových druhů OOPP a nahrazení stávajících na základě systému hodnocení 
OOPP dotazníkovou metodou (například triko s dlouhým rukávem v antistatickém 
provedení se sníženou hořlavostí); 

 

 měření úrovně vibrací u specifického druhu nářadí (pneumatického utahováku krytů 
tlakových lahví), vytipování nástrojů s nejnižší vibrací a následné školení 
zaměstnanců.  

 
Na předání ceny vítězi přímo navázalo vyhlášení prvního ročníku soutěže PROFESIONÁL – 
KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI, jehož uzávěrka je stanovena na 30. června 2016. 
Slavnostní předání ocenění vítězům 1. ročníku této soutěže se uskuteční 12. října 2016 na 
mezinárodní odborné konferenci „Bezpečnost práce a kvalita života 2016“. 
 
Soutěž se vypisuje pro tyto soutěžní kategorie: 

 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“), 

 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, 

 fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak 
v přípravné fázi, tak při realizaci staveb. 

Informace k soutěži i soutěžní formulář jsou na webových stránkách VÚBP, v.v.i., oborovém 
portálu pro BOZP a českém Focal Pointu pro BOZP. 
 
Soutěž PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI chce podpořit aktivní 
přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, zpopularizovat tuto činnost, zvýšit prestiž koordinátora 
BOZP ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky 
koordinátorů na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti. 
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