
 
Seznam zkušebních otázek pro ústní část periodické zkoušky 

 
 

1) Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 

1. Přehled základních právních předpisů upravující požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci  

2. Základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (únikové cesty a východy, 

příčky, stěny a stropy, podlahy, dopravní komunikace, rampy a vykládací rampy)  

3. Požadavky na provoz nízkotlakých kotelen (definice, vybavení, obsluha) 

4. Rozsah působnosti a oprávnění kontrolních orgánů na úseku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

5. Základní technické podmínky při provozu a údržbě vyhrazených elektrických zařízení 

6. Základní technické podmínky při provozu a údržbě vyhrazených zdvihacích zařízení 

7. Základní technické podmínky při provozu a údržbě vyhrazených plynových zařízení 

8. Základní technické podmínky při provozu a údržbě vyhrazených tlakových zařízení 

9. Povinnosti zaměstnavatele při provozování silniční dopravy, včetně servisních a 

opravářských činností motorových vozidel 

10. Požadavky na zajištění podmínek ochrany zdraví při práci na pracovišti z hlediska 

dodržování hygienických požadavků 

 



 
 

2) Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností 

odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na 

pracovišti podle jiných právních předpisů 

 

1. Základní povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

stanovené zákoníkem práce 

2. Základní povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

stanovené zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  

3. Práva a povinnosti zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vyplývající ze zákoníku práce 

4. Vznik a skončení pracovního poměru, obsah pracovní smlouvy, informování o obsahu 

pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

5. Pracovní doba a doba odpočinku, rozvržení pracovní doby, přestávka v práci a 

bezpečnostní přestávka, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost 

6. Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost, za práci přesčas, za práci ve 

svátek a v sobotu a v neděli, za noční práci a za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

7. Překážky v práci na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele, okruh a rozsah 

jiných důležitých osobních překážek v práci 

8. Povinnosti zaměstnavatele v rámci informování a projednávání se zaměstnanci 

9. Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejich 

vznik a oprávnění 

10. Působnost odborové organizace, její oprávnění a povinnosti zaměstnavatele vůči 

odborové organizaci 

 

 


