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„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. 

 

POKYNY K VYKONÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PERIODICKÉ 

ZKOUŠKY 

 

I. Obecná ustanovení 

 

A. Písemný test 

 

 

 

1.  

Písemné ověřování znalostí uchazeče se u vybraných zkušebních okruhů provádí při zkoušce a 

periodické zkoušce prostřednictvím písemného testu. Zkoušející předloží uchazeči písemný test 

s otázkami určenými podle části II. této přílohy. 

2.  

Držitel akreditace zajistí vygenerování náhodného písemného testu pro každého uchazeče, 

sestaveného u zkoušky z odborné způsobilosti z 80 testových otázek a u periodické zkoušky ze 

40 testových otázek se zastoupením jednotlivých kritérií hodnocení podle části II. této přílohy. 

3.  

Písemné testy se zaměřují na ověření znalostní složky vybraných zkušebních okruhů 

popsaných v části II. této přílohy. 

4.  

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří variant možných odpovědí, z nichž jen jednaje 

správná. Všechny testové otázky jsou bodově rovnocenné. 

5.  

Pro úspěšné hodnocení písemného testu je třeba dosáhnout alespoň 80 % úspěšnosti 

zodpovězení testových otázek v každém okruhu podle části II. této přílohy a zároveň alespoň 

85 % úspěšnosti v písemném testu jako celku. 

6.  

Soubor otázek pro písemné testy vypracuje držitel akreditace tak, aby písemné testy byly 

generovány pro jednotlivé uchazeče ze souboru alespoň 400 otázek. 

7.  

Celkový soubor všech otázek pro písemný test obsahuje alespoň 400 otázek, přičemž pro každý 

zkušební okruh existuje alespoň 100 otázek, které umožní sestavení písemných testů podle 

písmene A části II. této přílohy. 

 

B. Ústní ověření znalostí a dovedností uchazečů zkouškou z losovaných otázek 

 

 

1.  

Jednotlivé ústní otázky musí být losovány samotným uchazečem. 

2.  

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje držitel akreditace v souladu s požadavky části II. 

této přílohy. 
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3.  

Při zkoušce z odborné způsobilosti a při periodické zkoušce musí být ověřena všechna 

hodnotící kritéria podle části II. této přílohy. 

4.  

Pro celkový soubor ústních otázek k losování platí, že ke každému vybranému zkušebnímu 

okruhu, pro který se losování uplatňuje, existuje 10 ústních otázek. 

5.  

Pro jednotlivou zkoušku uchazeče platí, že musí mít v souboru svých vylosovaných ústních 

otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium hodnocení, u něhož jsou losované ústní 

otázky stanoveným způsobem ověření. 

6.  

Součástí procesu ověřování znalostí i dovedností je i posuzování fotografií stavenišť a jiných 

pracovišť připravených držitelem akreditace, které je založeno na určení odchylek a rozporů s 

právními předpisy nebo s normovými požadavky a požadavky správné praxe. 

7.  

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou držitelem akreditace uchovány jako 

součást dokumentace o zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce. 

8.  

Při ústní části zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky odborná zkušební 

komise hodnotí každého uchazeče zvlášť pro každý zkušební okruh podle části II. této přílohy. 

Výsledek ústní části zkoušky zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné 

hodnocení ústní části zkoušky pro daný zkušební okruh musí znít „splnil" nebo „nesplnil". 

Uchazeč v ústní části zkoušky uspěl, jestliže splnil všechny zkušební okruhy. 

 

C. Obhajoba písemné práce 

 

Při hodnocení uchazečem předem zpracované písemné práce o identifikaci rizik, jejich vyhodnocení a 

navržení vhodných opatření na vybraném pracovišti nebo plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na vybraném staveništi, se bude přihlížet zejména k zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 

D. Trvání zkoušky 

 

Doba přípravy na ústní část zkoušky a periodické zkoušky u jednoho uchazeče je alespoň 15 minut až 

20 minut, a to od okamžiku vylosování ústních otázek uchazečem. Celková doba trvání písemné a 

ústní části zkoušky a periodické zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu ústní 

části zkoušky a periodické zkoušky) je nejméně 90 minut. 

 

II. ROZSAH A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ TEORETICKÝCH ZNALOSTI A PRAKTICKÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

 

1. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK 

A Zkouška z odborné způsobilosti 

 

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů o Písemný test 
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bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  30 písemných otázek  

Prokázat znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a dovednost orientovat se při jejich praktickém uplatňování na 

pracovištích  

Ústní ověření s písemnou 

přípravou 1 vylosovaná ústní 

otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

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  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů 

upravujících práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších 

osob v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Písemný test 

15 otázek  

Prokázat 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  

Ústní ověření 1 vylosovaná 

ústní otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování 

popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z 

povolání  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů 

upravujících všeobecné preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci  

Písemný test 

25 otázek  

Prokázat dovednost aplikovat v praxi právní předpisy upravující 

všeobecné preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  

Ústní ověření 1 vylosovaná 

ústní otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

včetně zpracování stanovené dokumentace  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci  

Předem zpracovaná písemná 

práce a její ústní prezentace a 

obhajoba  

Identifikovat nebezpečí a závady v bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci v konkrétních případech.  

Ústní ověření - podle vybrané 

fotografie konkrétního 

pracoviště  

Je třeba splnit všechna kritéria.  

 

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich 

používání, evidenci a kontrolu  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů 

upravujících poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

jejich používání, evidenci a kontrolu  

Písemný test 

10 otázek  
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Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich 

používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném pracovišti  

Ústní ověření s písemnou 

přípravou 1 vylosovaná ústní 

otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

B Periodická zkouška 

 

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Písemný test 

15 otázek  

Prokázat znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci se zaměřením na novelizované nebo nově schválené právní 

předpisy.  

Ústní ověření s písemnou 

přípravou 1 vylosovaná ústní 

otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

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  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů 

upravujících práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších 

osob v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Písemný test 

7 otázek  

Prokázat 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.  

Ústní ověření s písemnou 

přípravou 1 vylosovaná 

otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování 

popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z 

povolání  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost právních předpisů o všeobecných preventivních 

zásadách v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Písemný test 

13 otázek  

Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad 

právních předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovištích  

Ústní ověření - prezentace a 

obhajoba příslušné části 

písemné práce zpracované 

uchazečem  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

včetně zpracování stanovené dokumentace  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci  

Ústní ověření - prezentace a 

obhajoba příslušné části 

písemné práce zpracované 

uchazečem  
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Identifikovat nebezpečí a závady v bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci v konkrétních případech na pracovištích  

Ústní ověření - podle vybrané 

fotografie konkrétního 

pracoviště  

Je třeba splnit všechna kritéria.  

 

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich 

používání, evidence a kontroly  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů 

upravujících poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

jejich používání, evidenci a kontrolu  

Písemný test 

5 otázek  

Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich 

používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném pracovišti  

Ústní ověření - prezentace a 

obhajoba příslušné části 

písemné práce zpracované 

uchazečem  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

2. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K ČINNOSTEM KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

A Zkouška z odborné způsobilosti 

 

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 povinností dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle zákona a podle jiných 

právních předpisů  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů 

upravujících práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších 

osob v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Písemný test 

30 otázek  

Prokázat 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  

Ústní ověření 1 vylosovaná 

ústní otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost 

technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat základní znalost jednotlivých ustanovení právních a 

technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví  

Písemný test 

15 otázek  

Prokázat znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, 

potřebných pro výkon činnosti koordinátora  

Ústní ověření 1 vylosovaná 

ústní otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování 

popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z 

povolání  
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Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů 

upravujících všeobecné preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a 

nemocem z povolání  

Písemný test 

25 otázek  

Prokázat dovednost aplikovat v praxi právní předpisy upravující 

všeobecné preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z 

povolání  

Ústní ověření 1 vylosovaná 

ústní otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dokumentace koordinátora  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik na staveništi a 

koordinaci opatření zhotovitelů při realizaci stavby při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Uchazečem předem 

zpracovaný plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a po 

jeho doporučení k obhajobě 

na zkoušce ústní pohovor nad 

ním  

Identifikovat nebezpečí a závady nedostatečné koordinace na staveništi 

v konkrétním případě ve fázi realizace stavby  

Ústní ověření - podle vybrané 

fotografie konkrétního 

staveniště  

Je třeba splnit všechna kritéria.  

 

Znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytné 

pro koordinaci činností jednotlivých účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti využívat v praxi  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost základních nástrojů komunikace obsažených zejména 

v právních a technických předpisech aplikovatelných na staveništi  

Písemný test 

10 otázek  

Prokázat dovednost při aplikaci základních nástrojů komunikace na 

staveništi  

Praktické předvedení při 

prezentaci a obhajobě plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

B Periodická zkouška 

 

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 povinností dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle zákona a podle jiných 

právních předpisů  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů 

upravujících práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších 

osob v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Písemný test 

15 otázek  

Prokázat znalost právních předpisů upravujících práva a povinnosti 

zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v oblasti bezpečnosti a 

Ústní ověření 1 vylosovaná 

ústní otázka  
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ochraně zdraví při práci, pokud jde o jejich praktické uplatňování v 

praxi na staveništi  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost 

technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních a technických 

předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví  

Písemný test 

7 otázek  

Prokázat znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, 

potřebných pro výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci  

Ústní ověření s písemnou 

přípravou 1 vylosovaná 

otázka  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování 

popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z 

povolání  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost právních předpisů o všeobecných preventivních 

zásadách v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Písemný test 

13 otázek  

Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad 

právních předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi  

Ústní ověření - prezentace a 

obhajoba příslušné části 

písemné práce zpracované 

uchazečem  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dokumentace koordinátora  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a koordinaci 

opatření zhotovitelů na stavbě při zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi  

Ústní ověření - prezentace a 

obhajoba příslušné části plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci zpracovaného 

uchazečem  

Identifikovat nebezpečí a závady nedostatečné koordinace na staveništi 

v konkrétním případě ve fázi realizace stavby  

Ústní ověření - podle vybrané 

fotografie konkrétního 

staveniště  

Je třeba splnit všechna kritéria.  

 

Znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytné 

pro koordinaci činností jednotlivých účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti využívat v praxi  

Kritéria hodnocení  Způsob ověření  

Prokázat znalost základních nástrojů komunikace obsažených zejména 

v právních a technických předpisech aplikovatelných na staveništi  

Písemný test 

5 otázek  

Prokázat dovednost při aplikaci základních nástrojů komunikace na 

staveništi  

Praktické předvedení při 

prezentaci a obhajobě plánu 
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bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

Je třeba splnit obě kritéria.  

 

 

 
 

 


