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Příloha č. 29 

 
SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK 

 

pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci 

rizik 

 

a) znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

  

b) 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,                                                                  

c) znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, 

hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod 

předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,       

d) dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti                 

a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace 

e) znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu, 

f) dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako 

odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik. 
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Souhrnná otázka č. 1 

 

a) Co jsou rizikové práce a který předpis je definuje? 

 

b) Jak má postupovat zaměstnavatel při podezření, že zaměstnanec je na 

pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a který předpis jej 

k tomuto postupu opravňuje? 

 

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  
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 Souhrnná otázka č. 2  

 

a) Co se rozumí pod pojmem "právní a ostatní předpisy", se kterými musí 

zaměstnavatel seznámit zaměstnance a kde význam tohoto pojmu najdete? 

 

b) Za jakých podmínek se zaměstnavatel zcela zprostí odpovědnosti za škodu 

nebo nemajetkovou újmu, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním? 

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  
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Souhrnná otázka č. 3 

 

a) V jakém rozsahu se vztahuje právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci i na osoby samostatně výdělečně činné?  

 

b) Vyjmenujte povinnosti zaměstnavatele vztahující se k rizikovým faktorům 

pracovních podmínek.  

 

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  
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Souhrnná otázka č. 4 

 

a) Který předpis stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí? Vyjmenujte, která zařízení jsou 

v přílohách tohoto předpisu uvedena. 

 

b) Je zaměstnavatel oprávněn zakázat kouření na svých pracovištích, a který 

předpis mu toto právo dává?  

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  
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Souhrnná otázka č. 5 

 

a) Jaké povinnosti ukládá zaměstnancům zákoník práce v oblasti bezpečnosti           

a ochrany zdraví při práci?  

 

b) Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů, plní-li na jednom pracovišti úkoly 

zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů? 

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  
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Souhrnná otázka č. 6 

 

a) Vyjmenujte povinnosti zaměstnavatele, u něhož došlo k pracovnímu úrazu 

a který předpis tyto povinnosti ukládá?  

 

b) Kategorizace prací - právní úprava a povinnosti zaměstnavatele.  

 

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  
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Souhrnná otázka č. 7 

 

a) Jaká práva přiznává zaměstnancům zákoník práce v oblasti bezpečnosti               

a ochrany zdraví při práci? 

 

b) Kterým předpisem je upraveno odškodňování zaměstnance, který utrpěl 

pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání a jak je pro 

potřeby odškodnění vymezen pojem pracovní úraz? 

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  
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Souhrnná otázka č. 8 

 

a) Jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, a který předpis tyto povinnosti stanoví? 

 

b) Uveďte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti školení zaměstnanců 

o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP? 

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  
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Souhrnná otázka č. 9 

 

a) Které práce jsou zakázány mladistvým, jaké jsou možné výjimky a které 

předpisy tento zákaz a výjimky upravují? 

 

b) Jak jsou stanoveny základní a podrobné požadavky na pracoviště a na 

pracovní prostředí?  

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  
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Souhrnná otázka č. 10 

 

a) Které předpisy upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích?   

 

b) Které práce jsou zakázány těhotným ženám a které předpisy tento zákaz 

upravují? 

 

c) Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad k prevenci 

rizik na pracovištích - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 

zpracované uchazečem. 

 

d) d. Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP - prezentace a obhajoba 

příslušné části písemné práce zpracované uchazečem. 

d. Identifikovat nebezpečí a z nich vyplývající rizika v konkrétních případech – 

podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování 

OOPP, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném 

pracovišti – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované 

uchazečem. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence chronologického seznamu 

smluvních vztahů o výkonu činnosti odborně způsobilé fyzické osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  

 


