
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNíCH VĚcí
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 12801

Asociace techniků bezpečnosti práce a
požární ochrany České republiky
Bc. Jaroslav Urbánek
prezident asociace
Koliště 7
60200 Brno

V Praze dne 11. října 2010
Č.j.: 2010/62043 - 52

Rozhodnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor pracovněprávních vztahů (dále jen
"správní orgán") obdržel žádost Asociace techniků bezpečnosti práce a požární
ochrany České republiky, občanské sdružení, IČO.: 135 83 701, se sídlem
Koliště 7, 602 00 Brno, zastoupené Bc. Jaroslavem Urbánkem, prezidentem,
na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických
osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Žádost byla podána dopisem
zaregistrovaným pod č.j.: 2010/62043 - 52 ze dne 13. srpna 2010. Tímto dnem
bylo dle § 45 odst. 2 a § 64 odst. 1 písmo a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdéjších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno řízení. Po
posouzení projektu, který je součástí této žádosti, podle 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, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (dále jen
"nařízení vlády"), rozhodlo takto: podle § 20 odst. 1 zákona se

uděluje

Asociaci techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky
akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob
k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na dobu 3 let.
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Odůvodnění

Dopisem č.j.: 2010/62043 - 43 ze dne 13. 8. 2010 zaslala Asociace techniků
bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, občanské sdružení,
IČO: 13583 701, se sídlem Koliště 7,602 00 Brno, zastoupené Bc. Jaroslavem
Urbánkem, prezidentem, žádost na udělení akreditace pro provádění zkoušek
z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Tímto
dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost neměla všechny náležitosti
vyžadované nařízením vlády, a proto správní orgán podle § 45 odst. 2 a § 64
odst. 1 písmo a) zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, usnesením č.j.: 2010/62043 - 43 ze dne 20.8.2010 řízení přerušil na
dobu 30 kalendářních dnů. Po uplynutí lhůty a po zaslání doplněného projektu
správní orgán zahájil řízení, ve kterém rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí. K dodržení kvality zkušebního procesu je třeba při zkoušce
nepřekročit nejvyšší počet 6 uchazečů, včetně těch uchazečů, kteří u jedné ze
dvou částí zkoušky neuspěli a přihlásili se k opravné zkoušce a dodržet nejnižší
počet 3 uchazečů v jednom zkušebním dni. Rovněž, pokud držitel akreditace
poskytuje fyzickým osobám možnost ověření jejich znalostí a zkušeností
zkouškou podle zákona, ale současně jim poskytuje v dané odborné
způsobilosti vzdělávání, musí zajistit, že využitím obou služeb nebude
uchazečům z tohoto důvodu poskytnuta nějaká výhoda v tom smyslu, že ten,
kdo by uchazeče vzdělával, by je také zkoušel, čímž by byla narušena zásada
nestrannosti a rovnosti uchazečů při zkoušce. Z tohoto hlediska držitel
akreditace odpovídá za to, že poskytuje-Ii obě služby, tj. jak přípravu na
zkoušku, tak její provedení, je povinen zajistit prostřednictvím odborného
garanta, dodržení tohoto požadavku po celou dobu platnosti rozhodnutí
o udělení akreditace a účast uchazečů na zkoušce nepodmiňovat jejich účastí
na vzdělávání. K zajištění vyloučení střetu zájmů a minimalizování rizika
porušení zásady nestrannosti rozhodování odborný garant před zkouškou
zajistí, aby mu členové odborné zkušební komise oznámili informace, které
mohou ukazovat na jejich střet zájmů, zhlediska zásady nestrannosti při
provádění zkoušky a toto uvede do Protokolu o dané zkoušce. Držitel
akreditace je rovněž odpovědný za dodržování zásady nestrannosti
a nezávislosti při odvoláních a řešení stížností uchazečů. V daném případě, kdy
držitel akreditace vykonává současně funkci předsedy odborné zkušební
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komise, je povinen rozhodovat o odvolání nebo stížnostech uchazečů v souladu
s vyjádřením odborného garanta projektu, který jednotlivé případy posuzuje
a navrhuje rozhodnutí držiteli akreditace. Další podmínky pro provádění
zkoušek z odborné způsobilosti jsou stanoveny v zákonu a nařízení vlády, ale
rovněž v písemné dokumentaci, kterou je projekt přiložený k tomuto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 odst. 1 správního řádu ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení rozklad ministru práce a sociálních věcí
prostřednictvím odboru pracovněprávních vztahů, u kterého se rozklad podává.

Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne
ode dne, kdy bylo toto nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí na poště.

Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu
odkladný účinek.

Příloha

(/t-»
Ing. Jiří n ~ ,/

ředitel odboru pr~:~ právních vztahů
oprávně'fj ední osoba
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