
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZKUŠEBNÍ ŘÁD 

 
PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ 

ZPŮSOBILOSTI FYZICKÝCH OSOB K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ 

V PREVENCI RIZIK 

podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zkouška z odborné způsobilosti 

1) Termíny zkoušek včetně přehledu zkušebních okruhů teoretických a praktických 

dovedností v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci 

rizik podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády            

č. 136/2016 Sb. jsou k dispozici na webových stránkách držitele akreditace nebo 

přímo v sídle držitele akreditace. 

2) Uchazeč o získání osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci 

rizik se ke zkoušce přihlásí podáním přihlášky k vykonání zkoušky na adresu držitele 

akreditace. Součástí přihlášky je i písemné doložení zákonných předpokladů odborné 

způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik:  

 Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání (diplom nebo 

maturitní vysvědčení).  

 Doklad o odborné praxi v délce alespoň 3 let (u osob, které získaly střední 

vzdělání s maturitní zkouškou), nebo v délce alespoň 1 roku (u osob 

s vysokoškolským vzděláním v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém jsou 

zajišťovány úkoly v prevenci rizik nebo vykonávaná činnost v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

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 ověřenou kopií pracovní smlouvy. 

 Úředně ověřená kopie osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li uchazeč zajišťovat 

úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 

způsobem.    

3) Na základě obdržení správně a úplně vyplněné přihlášky a posouzení přiložených 

dokladů o dosaženém vzdělání a praxi je uchazeč pozván ke zkoušce. Nepožádá-li 

uchazeč o dřívější termín, 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. 

4) Úhrada nákladů za zkoušku ve výši 7.260,- Kč včetně 21% DPH musí být provedena 

tak, aby držitel akreditace evidoval tuto platbu na svém účtu nejpozději v den konání 

zkoušky před jejím zahájením v sídle držitele akreditace. Buď musí být platba 

připsána pod daným variabilním symbolem (datum narození uchazeče bez diakritiky) 

na účet držitele akreditace, nebo musí být provedení platby doloženo jiným způsobem 

(zasláním kopie dokladu o platbě, např. kopie složenky). Uchazeči, kteří nestihnou 

uhradit náklady za zkoušku, nebudou ke zkoušce připuštěni. Cena za opravnou 

zkoušku činí 3.630,- Kč včetně 21% DPH.  

5) Současně s pozvánkou ke zkoušce obdrží uchazeč zadání písemné práce, kterou musí 

doručit držiteli akreditace písemně v jednom vyhotovení tak, aby ji držitel akreditace 

obdržel nejpozději 15 kalendářních dnů před konáním zkoušky. Nebude-li písemná 

práce doručena včas a posouzena určeným posuzovatelem, uchazeč se nebude moci 

zkoušky zúčastnit. 

6) Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce a nejpozději 5 kalendářních dnů 

před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla 

doporučena k obhajobě. V případě, že písemná práce nebude doporučena k obhajobě, 



bude uchazeči oznámen důvod jejího nedoporučení na základě zpracovaného posudku 

a současně bude uchazeči sdělen nový termín zkoušky.   

7) Před zahájením vlastní zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost platným 

průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas cizích státních příslušníků, 

povolení k trvalému pobytu cizince na území ČR), jinak nebude připuštěn ke zkoušce.  

8) Před zahájením vlastní zkoušky uchazeč předloží seznam smluvních vztahů se 

subjekty pro které vykonává činnosti jako odborně způsobilá fyzická osoba při 

zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy č. 1, písm. f) k nařízení vlády            

č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., ze kterého bude zřejmý 

rozsah poskytované činnosti nebo předloží přehled činností, které uchazeč vykonával 

v uplynulém období např. formou přehledové tabulky s uvedením prováděné činnosti 

a subjektu, pro kterou byla činnost vykonána.    

9) Před zahájením vlastní zkoušky budou uchazeči seznámeni s tímto Zkušebním řádem 

– s vlastním průběhem zkoušky, s časovým harmonogramem zkoušky, s metodikou     

a způsobem hodnocení výsledků zkoušky.              

10) Zkouška je neveřejná a skládá se ze dvou základních částí: 

            Písemná část – skládá se ze dvou částí: 

a) písemná práce 

b) písemný test 

            Ústní část – skládá se ze dvou částí: 

a) obhajoba písemné práce 

b) ústní ověření odborných znalostí  

11) Písemná práce je zaměřena na identifikaci rizik, jejich vyhodnocení a navržení 

vhodných opatření na vybraném pracovišti. Z hlediska časové specifikace realizace 

jednotlivých částí zkoušky v rámci celého procesu ověřování a zkoušení odborné 

způsobilosti je písemná práce realizována v rámci přípravy uchazeče před zkouškou     

a zbývající části zkoušky jsou realizovány v rámci vlastní zkoušky. Zadání písemné 

práce obdrží uchazeč společně s pozvánkou ke zkoušce.  

12) Písemný test bude zaměřen na prověření znalostí ze zkušebních okruhů písmen a), b), 

c) a e) přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. Písemný test obsahuje celkem 80 testových otázek. Doba vyplňování 

písemného testu bude stanovena max. na 80 minut. Jedná se o testy, kde uchazeč 

vybírá jednu správnou odpověď ze tří možných variant odpovědí. Písemné testy jsou 

sestavovány náhodným výběrem ze 400 otázek. 

13) Obhajoba písemné práce zahrnuje krátkou prezentaci práce (cca 10 minut)                   

a zodpovězení dotazů položených členy odborné zkušební komise. V rámci obhajoby 

písemné práce bude odborná zkušební komise hodnotit dovednost při komplexním 

posouzení rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném pracovišti při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

14) Ústní část bude zaměřena na ověření znalostí podle písmen a), b), c) d) a e) přílohy     

č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Pro 

každý zkušebním okruh stanovený písmeny a), b), c), e) je zpracováno 10 ústních 

otázek. Pro okruh d) je vyhotoveno 10 fotografií pracovišť, na kterých jsou zřejmé 

odchylky a rozpory s právními předpisy nebo s normovými požadavky a požadavky 

správné praxe. Celkem je 40 zkušebních otázek a 10 fotografií. Uchazeč si z obálky 

vylosuje jedno číslo z deseti, které bude platit jak pro všechny okruhy i pro fotografii. 



Na zodpovězení všech čtyř otázek a posouzení jedné fotografie bude vyhrazen časový 

prostor v délce 25 minut.  

15) Odborná způsobilost v rámci ústní části zkoušky bude ověřena před odbornou 

zkušební komisí složenou nejméně ze tří členů. V čele odborné zkušební komise je 

předseda. Předsedu a členy odborné zkušební komise ustanoví držitel akreditace. 

Zkušební komise provádí o průběhu zkoušky písemný záznam – Protokol o průběhu a 

výsledku zkoušky, který členové odborné zkušební komise podepíší.  

16) V rámci zkoušky nebude dovoleno používat žádné studijní materiály ani prostředky 

informačních technologií.  

17) Uchazeč zkoušku úspěšně vykoná, jestliže byl úspěšný ve všech částech zkoušky.  

18) Uchazeč úspěšně vykoná písemnou část zkoušky, když:  

 V řádném termínu (nejpozději 15 kalendářních dnů před konáním zkoušky) 

odevzdá zpracovanou písemnou práci splňující požadavky na její vypracování 

(formální a věcné) stanovené v zadání písemné práce a posuzovatel uvede 

v posudku písemné práce „Doporučuji k obhajobě“. 

 Úspěšně vyplní v rámci stanoveného časového intervalu (max. 80 minut) písemný 

test. 

19) Hodnotící kritéria písemné práce (S) - splnil, (N) - nesplnil: 

a) Dovednost při zpracování posouzení rizik na vybraném pracovišti při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

b) Dovednost při navrhování účinných opatření ke snížení nebo eliminaci rizik. 

c) Aktuálnost použitých předpisů. 

Známka Kritérium hodnocení písemné práce 

1 (S) Velmi dobré znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi 

2 (S) Dobré znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi 

3 (S) Základní znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi 

4 (N) Jen okrajová znalost problematiky nebo neznalost problematiky 

20) Úspěšným vyplněním písemného testu se rozumí, že uchazeč musí dosáhnout alespoň 

80% úspěšnosti zodpovězení testových otázek v každém ze zkušebních okruhů písmen 

a), b), c), a e) přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. a zároveň minimálně 85% úspěšnosti v písemném testu jako celku.  

 z okruhu a) min. 24 správně zodpovězených otázek z 30, 

 z okruhu b) min. 12 správně zodpovězených otázek z 15, 

 z okruhu c) min. 20 správně zodpovězených otázek z 25, 

 z okruhu e) min. 8 správně zodpovězených otázek z 10, 

celkem min. 68 správně zodpovězených otázek z 80. 

Správně zodpovězená otázka je ta, u které bude zřetelně vyznačena pouze jedna 

odpověď odpovídající správné odpovědi této otázky. Nesprávně zodpovězená otázka 

je ta, u které není vyznačena žádná odpověď, je vyznačeno více odpovědí nebo je 

vyznačena jedna odpověď, která není totožná se správnou odpovědí této otázky podle 

databáze písemných testů.  

Uchazeč, který výše uvedené podmínky splní, bude v rámci písemné části zkoušky 

ohodnocen výsledkem „VYHOVĚL“. V opačném případě bude uchazeč ohodnocen 

výsledkem „NEVYHOVĚL“.  

21) Hodnocení výsledků v rámci ústní části zkoušky provádí členové odborné zkušební 

komise. Odborná zkušební komise hodnotí každého uchazeče zvlášť pro každý 



zkušební okruh písmen a), b), c), d) a e) přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 

ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.   

Uchazeč úspěšně vykoná ústní část zkoušky, jestliže: 

 z okruhu a) prokáže znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a dovednost orientovat se při jejich praktickém uplatňování na 

pracovištích, 

 z okruhu b) prokáže znalost právních předpisů upravujících práva a povinnosti 

zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, pokud jde o jejich praktické uplatňování v praxi, 

 z okruhu c) prokáže dovednost aplikovat v praxi právní předpisy upravující 

všeobecné preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 z okruhu d) u fotografie konkrétního pracoviště identifikuje neshody 

v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v konkrétních případech, 

 z okruhu e) prokáže dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, 

evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném pracovišti.    

22) Hodnotící kritéria druhé části ústní zkoušky – vylosované otázky (S) - splnil, (N) – 

nesplnil: 

a) Uchazeč správně odpoví na vylosované otázky. 

b) Uchazeč správně odpoví doplňující dotazy členů komise, přičemž je zřejmé, že se 

uchazeč v dané problematice orientuje a umí ji řešit. 

 

Známka Kritérium hodnocení ústní části zkoušky – vylosované otázky 

1 (S) 

Velmi dobré teoretické znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi –

detailní znalosti předpisů vhodně propojil se svými poznatky a 

zkušenostmi a tyto deklaroval na konkrétních případech v praxi 

2 (S) 
Dobré znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi – znalost 

problematiky požadavků předpisů a jejich aplikace v praxi 

3 (S) 

Základní znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi – uchazeč se 

v dané problematice orientuje a umí ji řešit, nezná přesnou interpretaci 

předpisů, ale zná právní předpis, ve kterém je problematika řešena 

4 (N) Jen okrajová znalost problematiky nebo neznalost problematiky 

23) Hodnotící kritéria druhé části ústní zkoušky – identifikace nebezpečí a závad na 

vylosované fotografii (S) - splnil, (N) – nesplnil: 

a) Uchazeč správně identifikuje nebezpečí a závady na vylosované fotografii. 

b) Uchazeč správně uvádí předpis řešící konkrétní identifikované nebezpečí a 

závadu. 

c) Uchazeč správně odpoví doplňující dotazy členů komise, přičemž je zřejmé, že se 

uchazeč v dané problematice orientuje a umí ji řešit. 

 

Známka Kritérium hodnocení ústní části zkoušky – vylosovaná fotografie 

1 (S) 

Identifikace 80 až 100% nebezpečí a závad na vylosované fotografii, 

uplatnění velmi dobrých teoretických znalostí, detailní znalosti 

předpisů vhodně propojil se svými poznatky a zkušenostmi a tyto 

deklaroval na konkrétních případech na fotografii 

2 (S) 

Identifikace 60 až 79% nebezpečí a závad na vylosované fotografii, 

dobré znalosti předpisů vhodně propojil se svými poznatky a 

zkušenostmi na konkrétním případu na fotografii, schopnost aplikace 

problematiky předpisů v praxi 



Známka Kritérium hodnocení ústní části zkoušky – vylosovaná fotografie 

3 (S) 

Identifikace 40 až 59%  nebezpečí a závad na vylosované fotografii, 

základní znalosti předpisů a schopnost tyto uplatnit na vylosované 

fotografii, uchazeč se v dané problematice orientuje a umí ji řešit 

4 (N) 

Identifikace méně než 40% nebezpečí a závad na vylosované 

fotografii, jen okrajová znalost problematiky nebo neznalost 

problematiky 

 

Výsledné hodnocení ústní části zkoušky pro daný zkušební okruh zní „SPLNIL“ nebo 

„NESPLNIL“. Uchazeč, který splní všechny zkušební okruhy se ohodnotí výsledkem 

„VYHOVĚL“. V opačném případě se uchazeč ohodnotí výsledkem „NEVYHOVĚL“. 

24) Uchazeči, kteří uspějí ve všech částech zkoušky (písemné i ústní části), budou 

ohodnoceni výsledkem „VYHOVĚL“.  Výsledek sdělí předseda odborné zkušební 

komise ústně na konci zkušebního dne a předá uchazečům doklad potvrzující úspěšné 

vykonání zkoušky a získání odborné způsobilosti – Osvědčení. V případě,                   

že osvědčení nebude předáno uchazeči v den zkoušky, bude mu předáno nebo zasláno 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vykonání zkoušky. 

25) Uchazeči, kteří zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonali, se ohodnotí 

výsledkem „NEVYHOVĚL“. O této skutečnosti je uchazeč informován předsedou 

odborné zkušební komise ihned po vykonání té části zkoušky, v níž nevyhověl, a dále 

písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 pracovních dnů ode dne 

vykonání zkoušky. Zároveň je poučen o možnosti podat žádost o opakování zkoušky 

nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal (dále jen „opravná zkouška“). 

Uchazeči, mají rovněž možnost podat držiteli akreditace žádost o přezkoumání 

postupu zkušební komise, která bude k dispozici na webových stránkách nebo v sídle 

držitele akreditace. Tu musí podat neúspěšný uchazeč písemně do 15 kalendářních dnů 

ode dne vykonání vlastní zkoušky.   

26) Uchazeč může rovněž podat odvolání. To musí být podáno písemně nejpozději do     

15 kalendářních dnů od doručení písemného Oznámení o neúspěšném vykonání 

zkoušky uchazeče s odůvodněním podání odvolání. Na pozdější zaslání odvolání 

nebude brán zřetel. 

27) Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž nevyhověl. Pokud 

žadatel nevyhověl ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání 

zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání 

opravné zkoušky. Přihláška k opravné zkoušce je k dispozici na webových stránkách 

nebo v sídle držitele akreditace. Cena za opravnou zkoušku činí 3.630,- Kč včetně 

21% DPH. 

28) Přezkoumání postupu zkušební komise provádí držitel akreditace ve spolupráci 

s odborným garantem, administrátorem zkoušky a předsedou odborné zkušební 

komise. Držitel akreditace sdělí neúspěšnému uchazeči výsledek přezkoumání 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o přezkoumání postupu zkušební 

komise.  

29)  Jestliže držitel akreditace shledá postup odborné zkušební komise jako nesprávný, 

prohlásí výsledek zkoušky za neplatný a v případě naplnění všech podmínek 

nezbytných pro úspěšné absolvování zkoušky dodatečně uchazeč obdrží osvědčení. 

30) Jestliže držitel akreditace shledá postup odborné zkušební komise jako správný, 

uchazeč bude poučen o možnosti podat přihlášku k opravné zkoušce. 



31) Zkouška z odborné způsobilosti i opravná zkouška jsou vykonávány za úplatu. 

32) Nakládání s veškerými osobními údaji zainteresovaných subjektů procesu bude 

zajišťováno jen na základě souhlasu dle zákona č. 101//2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Periodická zkouška z odborné způsobilosti 

1) Termíny periodických zkoušek včetně přehledu zkušebních okruhů teoretických          

a praktických dovedností v rámci periodické zkoušky z odborné způsobilosti 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 592/2006    

Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. jsou k dispozici na webových stránkách 

držitele akreditace nebo přímo v sídle držitele akreditace. 

2) Uchazeč o získání osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci 

rizik se k periodické zkoušce přihlásí podáním přihlášky k vykonání periodické 

zkoušky na adresu držitele akreditace. Součástí přihlášky je i písemné doložení 

zákonných předpokladů odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů 

v prevenci rizik:  

 Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání (diplom nebo 

maturitní vysvědčení).  

 Doklad o odborné praxi v délce alespoň 3 let (u osob, které získaly střední vzdělání 

s maturitní zkouškou), nebo v délce alespoň 1 roku (u osob s vysokoškolským 

vzděláním v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém jsou 

zajišťovány úkoly v prevenci rizik nebo vykonávaná činnost v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

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 ověřenou kopií pracovní smlouvy.  

 Úředně ověřená kopie osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování 

úkolů v prevenci rizik. Osvědčení má ode dne vykonání zkoušky (periodické 

zkoušky) platnost 5 let, proto od získání osvědčení po úspěšném vykonání zkoušky 

k stanovenému termínu periodické zkoušky nesmí uplynout více než       5 let. 

V případě, že uchazeč vykonal předchozí zkoušku z odborné způsobilosti 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik u našeho akreditovaného střediska, stačí 

předložit pouze kopie osvědčení, která není úředně ověřena. 

 Úředně ověřená kopie osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li uchazeč zajišťovat 

úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 

způsobem. 

3) Na základě obdržení správně a úplně vyplněné přihlášky a posouzení přiložených 

dokladů o dosaženém vzdělání a praxi je uchazeč pozván k periodické zkoušce. 

Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se periodická zkouška konat nejdříve za 

21 kalendářních dnů ode dne odeslání pozvánky k periodické zkoušce uchazeči. Jiný 

termín periodické zkoušky může být stanoven pouze dohodou mezi uchazečem a 

držitelem akreditace. 



4) Úhrada nákladů za periodickou zkoušku ve výši 4.840,- Kč včetně 21% DPH musí být 

provedena tak, aby držitel akreditace evidoval tuto platbu na svém účtu nejpozději      

v den konání periodické zkoušky před jejím zahájením v sídle držitele akreditace. Buď 

musí být platba připsána pod daným variabilním symbolem (datum narození uchazeče 

bez diakritiky) na účet držitele akreditace, nebo musí být provedení platby doloženo 

jiným způsobem (zasláním kopie dokladu o platbě, např. kopie složenky). Uchazeči, 

kteří nestihnou uhradit náklady za periodickou zkoušku, nebudou k periodické 

zkoušce připuštěni.  

5) Současně s pozvánkou k periodické zkoušce obdrží uchazeč zadání písemné práce, 

kterou musí doručit držiteli akreditace písemně v jednom vyhotovení tak, aby ji držitel 

akreditace obdržel nejpozději 15 kalendářních dnů před konáním periodické zkoušky. 

Nebude-li písemná práce doručena včas a  posouzena určeným posuzovatelem, 

uchazeč se nebude moci periodické zkoušky zúčastnit.  

6) Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce a nejpozději 5 kalendářních dnů 

před stanoveným termínem periodické zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla 

doporučena k obhajobě. V případě, že písemná práce nebude doporučena k obhajobě, 

bude uchazeči oznámen důvod jejího nedoporučení na základě zpracovaného posudku 

a současně bude uchazeči sdělen nový termín periodické zkoušky.               

7) Před zahájením vlastní periodické zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji 

totožnost platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas cizích státních 

příslušníků, povolení k trvalému pobytu cizince na území ČR), jinak nebude připuštěn 

k periodické zkoušce.  

8) Před zahájením vlastní periodické zkoušky uchazeč předloží seznam smluvních vztahů 

se subjekty pro které vykonává činnosti jako odborně způsobilá fyzická osoba při 

zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy č. 1, písm. f) k nařízení vlády            

č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., ze kterého bude zřejmý 

rozsah poskytované činnosti nebo předloží přehled činností, které uchazeč vykonával 

v uplynulém období např. formou přehledové tabulky s uvedením prováděné činnosti 

a subjektu, pro kterou byla činnost vykonána.    

9) Před zahájením vlastní periodické zkoušky budou uchazeči seznámeni s tímto 

Zkušebním řádem – s vlastním průběhem periodické zkoušky, s časovým 

harmonogramem periodické zkoušky, s metodikou a způsobem hodnocení výsledků 

periodické zkoušky.   

10) Periodická zkouška je neveřejná a skládá se ze dvou základních částí: 

            Písemná část – skládá se ze dvou částí: 

a) písemná práce 

b) písemný test 

            Ústní část – skládá se ze dvou částí: 

a) obhajoba písemné práce 

b) ústní ověření odborných znalostí  

11) Písemná práce je zaměřena na identifikaci rizik, jejich vyhodnocení a navržení 

vhodných opatření na vybraném pracovišti. Z hlediska časové specifikace realizace 

jednotlivých částí periodické zkoušky v rámci celého procesu ověřování a zkoušení 

odborné způsobilosti je písemná práce realizována v rámci přípravy uchazeče před 

periodickou zkouškou a zbývající části periodické zkoušky jsou realizovány v rámci 

vlastní periodické zkoušky. Zadání písemné práce obdrží uchazeč společně 

s pozvánkou k periodické zkoušce.  



12) Písemný test bude zaměřen na prověření znalostí ze zkušebních okruhů písmen a), b), 

c) a e) přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády                

č. 136/2016 Sb. Písemný test bude obsahovat celkem 40 testových otázek. Doba 

vyplňování písemného testu bude stanovena max. na 40 minut. Jedná se o testy, kde 

uchazeč vybírá jednu správnou odpověď ze tří možných variant odpovědí. Písemné 

testy budou sestavovány náhodným výběrem ze 400 otázek. 

13) Obhajoba písemné práce zahrnuje krátkou prezentaci práce (cca 10 minut)                   

a zodpovězení dotazů položených členy odborné zkušební komise. V rámci obhajoby 

písemné práce bude odborná zkušební komise hodnotit dovednost při komplexním 

posouzení rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném pracovišti při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

14) Ústní část bude zaměřena na ověření znalostí podle písmen a), b), c) d) a e) přílohy     

č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Ke 

každému zkušebnímu okruhu pod písmeny a) a b) existuje 10 ústních otázek. 

Pro okruh d) existuje 10 fotografií pracovišť, na kterých jsou zřejmé odchylky             

a rozpory s právními předpisy nebo s normovými požadavky a požadavky správné 

praxe. Celkem je 20 zkušebních otázek a 10 fotografií. Uchazeč si z obálky vylosuje 

jedno číslo z deseti, které bude platit pro oba okruhy a) a b) i pro fotografii. Na 

zodpovězení obou otázek a posouzení jedné fotografie bude vyhrazen časový prostor 

v délce 15 minut. Ověření znalostí podle písmen c) a e) přílohy  č. 1 k nařízení vlády 

č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. bude provedeno při obhajobě 

písemné práce.  

15) Odborná způsobilost v rámci ústní části periodické zkoušky bude ověřena před 

odbornou zkušební komisí složenou nejméně ze tří členů. V čele zkušební komise je 

vždy předseda odborné zkušební komise. Předsedu a členy odborné zkušební komise 

ustanoví držitel akreditace. Zkušební komise provádí o průběhu periodické zkoušky 

písemný záznam – Protokol o průběhu a výsledku periodické zkoušky, který její 

členové podepíší.  

16)  V rámci periodické zkoušky nebude dovoleno používat žádné studijní materiály ani 

prostředky informačních technologií.  

17) Uchazeč periodickou zkoušku úspěšně vykoná, jestliže byl úspěšný ve všech částech 

periodické zkoušky.  

18) Uchazeč úspěšně vykoná písemnou část periodické zkoušky, když:  

 v řádném termínu (nejpozději 15 kalendářních dnů před konáním periodické 

zkoušky) odevzdá zpracovanou písemnou práci splňující požadavky na její 

vypracování (formální a věcné) stanovené v zadání písemné práce a posuzovatel 

uvede v posudku písemné práce „Doporučuji k obhajobě“, 

 úspěšně vyplní v rámci stanoveného časového intervalu (max. 40 minut) písemný 

test. 

19) Hodnotící kritéria písemné práce (S) - splnil, (N) - nesplnil: 

a) Dovednost při zpracování posouzení rizik na vybraném pracovišti při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

b) Dovednost při navrhování účinných opatření ke snížení nebo eliminaci rizik. 

c) Aktuálnost použitých předpisů. 

Známka Kritérium hodnocení písemné práce 

1 (S) Velmi dobré znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi 

2 (S) Dobré znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi 



Známka Kritérium hodnocení písemné práce 

3 (S) Základní znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi 

4 (N) Jen okrajová znalost problematiky nebo neznalost problematiky 

20) Úspěšným vyplněním písemného testu se rozumí, že uchazeč musí dosáhnout alespoň 

80% úspěšnosti zodpovězení testových otázek v každém ze zkušebních okruhů písmen 

a), b), c), a e) přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. a zároveň alespoň 85% úspěšnosti v písemném testu jako celku.  

 z okruhu a) min. 12 správně zodpovězených otázek z 15, 

 z okruhu b) min. 6 správně zodpovězených otázek ze 7, 

 z okruhu c) min. 10 správně zodpovězených otázek z 13, 

 z okruhu e) min. 4 správně zodpovězené otázky z 5, 

celkem min. 34 správně zodpovězených otázek z 40. 

Správně zodpovězená otázka je ta, u které bude zřetelně vyznačena pouze jedna 

odpověď odpovídající správné odpovědi této otázky. Nesprávně zodpovězená otázka 

je ta, u které není vyznačena žádná odpověď, je vyznačeno více odpovědí nebo je 

vyznačena jedna odpověď, která není totožná se správnou odpovědí této otázky podle 

databáze písemných testů.  

Uchazeč, který výše uvedené podmínky splní, bude v rámci písemné části periodické 

zkoušky ohodnocen výsledkem „VYHOVĚL“. V opačném případě bude uchazeč 

ohodnocen výsledkem „NEVYHOVĚL“.  

21) Hodnocení výsledků v rámci ústní části periodické zkoušky provádí členové odborné 

zkušební komise. Odborná zkušební komise hodnotí každého uchazeče zvlášť pro 

každý zkušební okruh písmen a), b), c), d) a e) přílohy č. 1 k nařízení vlády                 

č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.   

Uchazeč úspěšně vykoná ústní část periodické zkoušky, jestliže: 

 z okruhu a) prokáže znalost právních předpisů o bezpečnosti  a ochraně zdraví 

při práci se zaměřením na novelizované nebo nově schválené právní předpisy, 

 z okruhu b) prokáže znalost právních předpisů upravujících práva a povinnosti 

zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v oblasti bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci se zaměřením na novelizované nebo nové právní předpisy, 

 z okruhu c) při prezentaci a obhajobě písemné práce prokáže dovednost při 

aplikaci všeobecných preventivních zásad právních předpisů v bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci na pracovištích,  

 z okruhu d) u fotografie konkrétního pracoviště identifikuje nebezpečí a 

závady v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

 z okruhu e) při prezentaci a obhajobě písemné práce prokáže dovednost při 

aplikaci právních předpisů upravujících poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním 

vybraném pracovišti.    

22) Hodnotící kritéria druhé části ústní zkoušky – vylosované otázky (S) - splnil, (N) – 

nesplnil: 

a) Uchazeč správně odpoví na vylosované otázky. 

b) Uchazeč správně odpoví doplňující dotazy členů komise, přičemž je zřejmé, že se 

uchazeč v dané problematice orientuje a umí ji řešit. 

 

 

 

 



Známka Kritérium hodnocení ústní části zkoušky – vylosované otázky 

1 (S) 

Velmi dobré teoretické znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi –

detailní znalosti předpisů vhodně propojil se svými poznatky a 

zkušenostmi a tyto deklaroval na konkrétních případech v praxi 

2 (S) 
Dobré znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi – znalost 

problematiky požadavků předpisů a jejich aplikace v praxi 

3 (S) 

Základní znalosti a schopnost tyto uplatňovat v praxi – uchazeč se 

v dané problematice orientuje a umí ji řešit, nezná přesnou interpretaci 

předpisů, ale zná právní předpis, ve kterém je problematika řešena 

4 (N) Jen okrajová znalost problematiky nebo neznalost problematiky 

23) Hodnotící kritéria druhé části ústní zkoušky – identifikace nebezpečí a závad na 

vylosované fotografii (S) - splnil, (N) – nesplnil: 

a) Uchazeč správně identifikuje nebezpečí a závady na vylosované fotografii. 

b) Uchazeč správně uvádí předpis řešící konkrétní identifikované nebezpečí a 

závadu. 

c) Uchazeč správně odpoví doplňující dotazy členů komise, přičemž je zřejmé, že se 

uchazeč v dané problematice orientuje a umí ji řešit. 

Známka Kritérium hodnocení ústní části zkoušky – vylosovaná fotografie 

1 (S) 

Identifikace 80 až 100% nebezpečí a závad na vylosované fotografii, 

uplatnění velmi dobrých teoretických znalostí, detailní znalosti 

předpisů vhodně propojil se svými poznatky a zkušenostmi a tyto 

deklaroval na konkrétních případech na fotografii 

2 (S) 

Identifikace více než 60 do 79% nebezpečí a závad na vylosované 

fotografii, dobré znalosti předpisů vhodně propojil se svými poznatky 

a zkušenostmi na konkrétním případu na fotografii, schopnost aplikace 

problematiky předpisů v praxi 

3 (S) 

Identifikace 40 až 59%  nebezpečí a závad na vylosované fotografii, 

základní znalosti předpisů a schopnost tyto uplatnit na vylosované 

fotografii, uchazeč se v dané problematice orientuje a umí ji řešit 

4 (N) 

Identifikace méně než 40% nebezpečí a závad na vylosované 

fotografii, jen okrajová znalost problematiky nebo neznalost 

problematiky 

 

Výsledné hodnocení ústní části periodické zkoušky pro daný zkušební okruh zní 

„SPLNIL“ nebo „NESPLNIL“. Uchazeč, který splní všechny zkušební okruhy ústní 

části periodické zkoušky se ohodnotí výsledkem „VYHOVĚL“. V opačném případě se 

uchazeč ohodnotí výsledkem „NEVYHOVĚL“. 

24) Uchazeči, kteří uspějí ve všech částech periodické zkoušky (písemné i ústní části), 

budou ohodnoceni výsledkem „VYHOVĚL“.  Výsledek sdělí předseda odborné 

zkušební komise ústně na konci zkušebního dne a předá uchazečům doklad potvrzující 

úspěšné vykonání periodické zkoušky a získání odborné způsobilosti – Osvědčení. 

V případě, že osvědčení nebude předáno uchazeči v den periodické zkoušky, bude mu 

předáno nebo zasláno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vykonání periodické 

zkoušky. 

25) Uchazeči, kteří periodickou zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonali, se 

ohodnotí výsledkem „NEVYHOVĚL“. O této skutečnosti je uchazeč informován 

předsedou odborné zkušební komise ihned po vykonání té části periodické zkoušky, 

v níž nevyhověl, a dále písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do       

5 pracovních dnů ode dne vykonání periodické zkoušky. Zároveň je poučen                  



o možnosti podat žádost o opakování periodické zkoušky nebo části periodické 

zkoušky, kterou úspěšně nevykonal (dále jen „opravná zkouška“). Uchazeči, mají 

rovněž možnost podat držiteli akreditace žádost o přezkoumání postupu zkušební 

komise, která bude k dispozici na webových stránkách nebo v sídle držitele akreditace. 

Tu musí podat neúspěšný uchazeč písemně do 15 kalendářních dnů od dne vykonání 

vlastní periodické zkoušky.   

26) Uchazeč může rovněž podat odvolání. To musí být podáno písemně nejpozději do 15 

kalendářních dnů od doručení písemného Oznámení o neúspěšném vykonání 

periodické zkoušky uchazeče s odůvodněním podání odvolání. Na pozdější zaslání 

odvolání nebude brán zřetel. 

27) Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část periodické zkoušky, v níž nevyhověl. 

Pokud žadatel nevyhověl ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost                

o vykonání periodické zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne 

neúspěšného vykonání opravné zkoušky. Přihláška k opravné zkoušce je k dispozici na 

webových stránkách nebo v sídle držitele akreditace.   

28) Přezkoumání postupu zkušební komise provádí statutární zástupce držitele akreditace 

ve spolupráci s odborným garantem, administrátorem zkoušky a předsedou odborné 

zkušební komise. Držitel akreditace sdělí neúspěšnému uchazeči výsledek 

přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o přezkoumání postupu 

zkušební komise.  

29)  Jestliže statutární zástupce držitele akreditace shledá postup odborné zkušební komise 

jako nesprávný, prohlásí výsledek periodické zkoušky za neplatný a v případě 

naplnění všech podmínek nezbytných pro úspěšné absolvování periodické zkoušky 

dodatečně uchazeč obdrží osvědčení. 

30) Jestliže statutární zástupce držitele akreditace shledá postup odborné zkušební komise 

jako správný, uchazeč bude poučen o možnosti podat přihlášku k opravné zkoušce. 

31) Periodická zkouška z odborné způsobilosti i opravná zkouška jsou vykonávány za 

úplatu. 

32) Nakládání s veškerými osobními údaji zainteresovaných subjektů procesu bude 

zajišťováno jen na základě souhlasu dle zákona č. 101//2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 


