Informace k formuláři na vyplnění odborné praxe
Potvrzení
o splnění požadavku na odbornou praxi
k periodické zkoušce z odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi
(potvrzení vyplňte strojově nebo hůlkovým písmem)
Potvrzení o odborné praxi vydává:
a) zaměstnavatel, je-li uchazeč o zkoušku jeho zaměstnanec, nebo
b) fyzická či právnická osoba, které uchazeč o zkoušku poskytuje služby.
(není možné si praxi potvrdit sám sobě, ani nechat si potvrdit praxi rodinnými příslušníky)
Předpoklady odborné praxe podle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
 odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala alespoň střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,
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,
Jednotlivá, vzájemně se překrývající potvrzení o vykonané praxi nelze sčítat.
Jméno a příjmení fyzické osoby: XY
Datum narození: XY
Adresa: XY
Potvrzuji na základě žádosti výše uvedené fyzické osoby, která se hlásí ke zkoušce z odborné způsobilosti
fyzických osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle ust. § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), že u nás vykonávala podle ust. § 10 odst. 2 písm. b) zákona činnosti při přípravě nebo realizaci
staveb.
Název a adresa zaměstnavatele/objednatele služeb: XY
Vykonávaná činnost (druh práce, popř. bližší specifikace pracovní činnosti, pokud byl druh práce stanoven
obecně), chronologický seznam smluvních vztahů:

Např. stavbyvedoucí, technický dozor, koordinátor BOZP na staveništi: uveďte chronologicky
stavby, na kterých jste se podíleli.

Např. práce při přípravě nebo provádění staveb, jejich změn údržby nebo odstraňování, práce
technického charakteru při organizaci stavebních, montážních prací, příprava projektové
dokumentace, technické zajištění staveniště, řešení úkolů technického charakteru při výstavbě a
řešení praktických problémů týkajících se výstavby, příprava, projektování, řízení, realizace,
popř. dozor nebo kontrola staveb, atd.

Nelze jen napsat jednoduchou větu, např.: Zabývá se kontrolou staveb. Je třeba upřesnit, rozvést
činnost vykonávanou v oboru stavebnictví.

Tato praxe by měla obsahovat jednoznačné formulace, že se podílíte na výstavbě. Do odborné
praxe ke koordinátorovi neuvádějte, že jste OZO v prevenci rizik (pokud máte tuto OZ), nebo
technik BOZP.
 Na závěr uveďte chronologický seznam smluvních vztahů (seznam staveb), na kterých jste se
v rámci odborné praxe podílel/a, např. kanalizace v obci Kamenice, rekonstrukce vodovodu
v ulici Fetrovská, Praha 6, atd.

Uchazeč musí prokázat, že prováděl činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a předloží seznam smluvních vztahů (dle smluv nebo objednávek) o výkonu své
činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi, popřípadě koordinátorovi jako odborně způsobilé osobě odbornou
praxi potvrdí jeho zaměstnavatel.
Ode dne 1. 1. 2000 do dne 1. 1. 2016, tj. celkem 16 let
Jméno, příjmení a funkce odpovědného pracovníka, který potvrzení vystavuje, tj. jednatel, ředitel, vedoucí
personálního nebo ekonomického úseku: XY
Kontakty na odpovědného pracovníka (telefon, mail): mobil + mail
Prohlašuji, že všechny údaje v tomto potvrzení jsou pravdivé a jsem si vědom/a právních důsledků potvrzení
nepravdivých údajů požadovaných o této fyzické osobě.
Podpis odpovědného pracovníka a razítko zaměstnavatele/objednatele služeb
Podpis ……………………
Potvrzení vyhotoveno dne: XY

