
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Informace o zkoušce 
 

Zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli 

akreditace závaznou přihlášku, splní zákonné předpoklady odborné způsobilosti řádně 

doložené jako přílohu přihlášky a uhradí stanovený poplatek. 

 

Zákonné předpoklady odborné způsobilosti  

 

 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technického zaměření nebo 

vysokoškolské vzdělání technického zaměření (stavebnictví, geodézie a kartografie; 

hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství; strojírenství a strojírenská 

výroba; elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika; technická chemie a 

chemie silikátů; zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů atd.)  s odbornou praxí 

v délce alespoň 3 let. 

 nebo vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření s odbornou praxí (doba činnosti 

vykonávána při přípravě nebo realizaci staveb) v délce alespoň 1 roku. 

 

Místo konání zkoušky 
 

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. 

Vratimovská 624/11 

718 00 Ostrava – Kunčičky  

(administrativní budova, 5. patro) 

 

V případě zájmu se zkouška může konat i v Praze na adrese: 

Pražská 810/16 

102 21 Praha 10 – Hostivař  

 
 

Organizace zkoušky 

 

Základní pravidla způsobu provádění zkoušky z odborné způsobilosti stanovuje Zkušební řád. 

Termíny zkoušek jsou k dispozici na webových stránkách držitele akreditace a jsou 

pravidelně aktualizovány. 

Přihlášku na zvolený termín je nutno zaslat nejpozději 
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23 kalendářních dní  

před termínem konání zkoušky. 

Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín (nedoručí-li osobně nebo nezašle-li písemnou Žádost o 

dřívější termín zkoušky) může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne 

odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči. Jiný termín zkoušky může být stanoven pouze 

dohodou mezi uchazečem a držitelem akreditace.  

Na jeden termín zkoušky může být přijato maximálně 8 uchazečů.  

Zkouška je jednodenní. Časový harmonogram zkoušky bude uveden jako příloha k pozvánce.  

 

Přihlášení ke zkoušce 
 

Zájemce o absolvování zkoušky, který splňuje zákonné předpoklady odborné způsobilosti, 

může provést předběžnou rezervaci ke zkoušce telefonicky nebo osobně v sídle držitele 

akreditace. Předběžnou rezervaci je nutné doplnit závaznou přihláškou na předepsaném 

formuláři. Přihláška je k dispozici na webových stránkách a v sídle držitele akreditace. 

V přihlášce uchazeč vyplní čitelně údaje v části B a odešle ji na adresu držitele akreditace 

nebo ji osobně doručí do sídla držitele akreditace tak, aby ji držitel akreditace obdržel 

nejpozději 23 kalendářních dní před požadovaným termínem zkoušky. Pro ověření údajů 

uvedených v přihlášce uchazeč doloží kopie dokladů o získaném vzdělání (diplom nebo 

maturitní vysvědčení) a doklad o odborné praxi (u osob samostatně výdělečně činných doložit 

výpisem z živnostenského rejstříku; u osob v zaměstnaneckém poměru doložit potvrzením od 

zaměstnavatele). Pokud není možné doklad o praxi doložit z důvodu zrušení zaměstnavatele, 

je možno chybějící doklad nahradit kopií pracovní smlouvy.  

 

Opravná zkouška    

Uchazeči, kteří neuspějí u zkoušky nebo její části mohou podat Přihlášku k opravné zkoušce. 

Přihlášku podává uchazeč písemně a to osobně nebo ji zašle na adresu držitele akreditace. 

Uchazeč opakuje pouze tu část zkoušky, v níž u předchozí zkoušky nevyhověl.  
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Cena za zkoušku 

Cena za zkoušku v řádném termínu včetně vystavení osvědčení činí 6.050,- Kč včetně 21% 

DPH na jednoho účastníka.  

Cena opravné zkoušky bude činit 3.630,- Kč včetně 21% DPH na jednoho účastníka. 

Úhrada za zkoušku musí být provedena tak, aby držitel akreditace evidoval tuto platbu na 

svém účtu nebo ji obdržel v hotovosti nejpozději v den konání zkoušky před jejím zahájením 

v sídle držitele akreditace.  

 

Přezkoumání postupu zkušební komise 

Uchazeč, který má pochybnosti o průběhu zkoušky nebo o jejím výsledku, má možnost podat 

držiteli akreditace Žádost o přezkoumání postupu zkušební komise.  

Žádost uchazeč podá osobně nebo jí zašle na adresu držitele akreditace do 14 kalendářních 

dní od seznámení s výsledkem zkoušky.  

 

Přípravný kurz 

Uchazeč může rovněž využít přípravný kurz ke zkoušce, který nabízíme.  

Jedná se o 1 – denní kurz za 1. 936,- včetně 21% DPH. 

 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte: 

tel.: 596 743 933 

mobil: 731 441 222 

e-mail: michaela.polednikova@neweltom.cz  

 


