
M|N|STERsTVo PRÁcE A soclÁLNícH vĚci
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 128 01

EURO CERT CZ, a.s.
lng. Dagmar Pastyříková
č|enka představenstva
Lidická 531
252 63 Roztoky

V Praze dne 10. června 2O1o
Č'i,.' zolll4zo1a - 43

Rozhodnutí

Ministerstvo práce a sociá|ních věcí na zák|adě Žádosti EURo CERT CZ, a.s.
zaslané dopisem č.j.:201}t42o18 _ 43 ze dne 26. května 2O1O a zastoupené
Janem Pastyříkem, předsedou představenstva této spo|ečnosti, Se sÍdlem
Lidická 531,252 63 Roztoky, DlČ: Cz 266 gg 117, na udělení akreditace
pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišt'ování
Úkolů V prevenci rizik v ob|asti bezpečnosti a ochra ny zdraví při práci, rozhod|o
takto:

Podle $ 20 odst. 1 zákona č' 309/2006 Sb., kteým se upravují da|ší poŽadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajiŠtění
bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování s|uŽeb mimo
pracovněprávní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon,.) Ministerstvo
práce a sociá|ních věcí

uděluje

EURo cERT CZ, a.s. akreditaci pro provádění zkoušek z odborné
způsobilosti fyzických osob k zajišt'ování úko!ů V prevenci rizikv oblasti

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dobu 3 |et.

lMinisterstvo práce a sociá|ních věcí, odbor pracovněprávních vztahů,
Tel: + 420 221922694, + 420 221922366; fax: + 420',221922432, + 420 221922317 

,e-mail: renata.krejzolra@mpsv.cz, kveta.svobodova@mpsv.cz , www.mpsv.cz, wvwv.novtny_mpsvrcz;

P:.l:yli:eojení: ČNB Praha 1, provozní e. irzg-oouw10, investiČn í č, 916-2229-001/o71o
lC: 005551023



odůvodnění
Dopisem ze dne 26. května 2O1o zaregistrovaným pod č.j.:2O1Oi42O18 - 43
zas|a|a spo|ečnost EURo CERT CZ, a.s., se síd|em Lidická 531, 252 63
Roztoky' zastoupená Janem Pastyříkem, předsedou představenstva,
D|Č., Cz266991 ,17, Žádost na udě|ení akreditace pro provádění zkoušek
z odborné způsobi|osti fyzických osob k zajišt'ování úkolů V prevenci rizik
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tímto dnem by|o zahájeno
správní řízení'

Žádost mě|a všechny ná|eŽitosti vyŽadované nařízením v|ády č' 5g2t2OO6 Sb''
o podmínkách akreditace a provádění zkouŠek z odborné způsobi|osti, (dále jen
,,nařízení vlády..)' Správní orgán proto rozhod| tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí s tím, Že s oh|edem na charakter písemných otázek, které
jsou obsaŽeny v projektu, je nutno zvýšit dobu potřebnou na Vypracování
písemného testu na 80 minut. K dodrŽení kva|ity zkušebního procesu je dá|e
třeba nepřekročit nejvyšší a dodrŽet nejniŽší počet uchazečů stanovený
v projektu v jednom zkuŠebním dni. RovněŽ, pokud drŽitel akreditace poskytuje
fyzickým osobám moŽnost ověření jejich znalostí zkouškou, a|e současně jim
poskytuje v dané odborné způsobi|osti vzdě|ávání, musí zajistit, Že vyuŽitím
obou sluŽeb nebude uchazečům z tohoto důvodu poskytnuta nějaká výhoda
v tom smys|u, Že ten, kdo by uchazeče vzdě|áva|, by je také zkoušel, čimž by
byla narušena zásada nestrannosti. Z tohoto hlediska drŽite| akreditace
odpovídá za to, Že pokud poskytuje obě sluŽby, tj. jak přípravu na zkoušku, takjejí provedení, musí zajistit prostřednictvím odborného garanta, kteý má
odpovědnost za zachování odborné úrovně zkoušek, dodrŽení tohoto
poŽadavku po ce|ou dobu p|atnosti rozhodnutí o udě|ení akreditace'

Da|ší podmínky pro provádění zkoušek z odborné způsobi|osti jsou stanoveny
ve výše uvedeném zákonu a nařízení vlády, a|e rovněŽ v písemné dokumentaci.
kterou je projekt při|oŽený k tomuto rozhodnutí'

Ministerstvo práce a sociá|ních věcÍ, odbor pracovněprávních vztahů,
Te| + 420 221922694, + 420 221922366: fax: + 420 221922432, + 420 221922312,
e-mail: renata.krejzo-va@mpsv-cz, kveta.svobodova@mpsv.ga , wvvw.mpsv.cz, www.novinv-!!pg!.p.2;

P:.I:yll:qojení: ČNB Praha 1, provozní e zzzg-oouó7'to, investičníČ. 916-222g-oo1lo710
|c.005551023



Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat podle s 152 odst. 1 správního řádu ve |hůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení rozk|ad ministru práce a sociálních věcí
prostřednictvím odboru pracovněprávních vztahů, u kterého se rozk|ad podává.

Lhůta pro podání rozk|adu se počítá ode dne nás|edujícího po doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po up|ynutí desátého dne
ode dne, kdy by|o toto nedoručené a uloŽené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí na poště.

Rozk|ad proti tomuto rozhodnutí nemá pod|e $ 76 odst. 5 správního řádu
odk|adný účinek.

Pří|oha

lng' Jiří
ředite| odboru pr ích vztahů

opr ní osoba

.

Ministerstvo práce a sociá|ních věcÍ, odbor pracovněprávních vztahů;
Tel: + 429 221922694, + 420 221922366; fax: + 420'2219224g2, + 420 221922312,
e-mail: renata.kreizo=va@mpsv.cz, kveta.svobodova@mosv.cz , www.mpsv.cz, www.novrnv-mpsv.cz;
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