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JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  
Držitel akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí MPSV. 

 

Příloha č. 28 
 

SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK 

 

pro 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) Co je to prevence rizik a které jsou všeobecné preventivní zásady stanovené 

zákoníkem práce? 

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika 

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Uveďte základní požadavky na osobní ochranné prostředky (OOP) z hlediska 

jejich používání, použitelnosti vzhledem k rizikům a podmínkám na pracovišti, 

v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o 

osobních ochranných prostředcích. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence smluvních vztahů o výkonu 

činnosti odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  

 

 

 

 

 

 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  
Držitel akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí MPSV. 

 

 

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 povinnosti nahradit 

zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem?   

 

c) Jakým způsobem zajišťuje zaměstnavatel plnění úkolů v prevenci rizik dle 

požadavků zákona o zajištění dalších podmínek BOZP? Jakou dokumentaci je 

zaměstnavatel v souvislosti se zajišťováním úkolů v prevenci rizik povinen 

vést? 

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika   

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Uveďte podmínky poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků          

a příklady profesí a profesních činností pro zařazení do kategorie znečištění 

podle míry znečištění dle nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence 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) Která technická zařízení jsou dle zákona o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce „vyhrazená technická zařízení“? Jaké jsou povinnosti 

zaměstnavatele při jejich provozování? 

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika    

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Vysvětlete základní požadavky na OOPP, které stanoví nařízení vlády, o 

bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Uveďte příklad prací 

a činností, které vyžadují poskytování OOPP. 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence 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. Uveďte, 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) Z čeho vychází zaměstnavatel při stanovení četnosti a obsahu školení 

zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a kdo takové školení může provádět? 

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika 

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Jaký prostředek je považován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) o osobních ochranných prostředcích za osobní ochranný prostředek? 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence 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) Uveďte, jak má zaměstnavatel postupovat při přijímání opatření k prevenci 

rizik a jakou dokumentaci je povinen v této souvislosti vést.  

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika 

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Vyjmenujte příklady rizik, pro které se poskytují osobní ochranné pracovní 

prostředky (OOPP) k ochraně: hlavy, sluchu, očí a obličeje, dýchacích orgánů, 

rukou a paží, nohou a ochraně před uklouznutím. Uveďte základní požadavky 

na tyto OOPP.  

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence 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 které právní předpisy tyto povinnosti ukládají.  

 

b) Kategorizace prací - právní úprava a povinnosti zaměstnavatele.  

 

c) Jak postupuje zaměstnavatel při zařazování prací do kategorií? Jakou 

dokumentaci je povinen v souvislosti se zařazováním zaměstnanců do 

jednotlivých kategorií vést? 

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika 

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Uveďte příklady ochranných prostředků, které se pro účely nařízení vlády, o 

bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, nepovažují za 

osobní ochranné pracovní prostředky.  

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence 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 účely 

zákoníku práce vymezen pojem pracovní úraz?  

 

c) Na jakých pracovištích je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky                

a značení a zavést signály a které předpisy mu tuto povinnost ukládají? 

Uveďte příklady. 

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika  

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Uveďte postup při vyhodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných 

pracovních prostředků (OOPP) podle nařízení vlády, o bližších podmínkách 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků.  

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence 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 zajištění bezpečnosti 

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

 

b) Uveďte základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování školení 

zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. 

 

c) Uveďte, jaká práva a jaké povinnosti vyplývají pro zaměstnance a jaká pro 

zaměstnavatele ze zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek a s tímto zákonem souvisejících ustanovení zákoníku práce. 

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika 

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Jaké základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví musí splňovat 

osobní ochranné prostředky dle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) o osobních ochranných prostředcích? 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence 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) Jaký předpis stanoví podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí? Uveďte příklady požadavků na některá pracoviště a pracovní 

prostředí uvedená v přílohách tohoto předpisu. 

 

c) Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání? Jakou dokumentaci je zaměstnavatel v souvislosti s pracovními 

úrazy a nemocemi z povolání povinen vést?  

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika 

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Popište, jakým způsobem byste postupovali při rozhodování o nutnosti 

poskytnutí konkrétních osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).  

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence 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) Uveďte základní požadavky na vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů v souladu s požadavky nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled 

a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.  

 

d) Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných 

opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP – předem zpracovaná 

písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

Identifikovat nebezpečí a závady v BOZP a z nich vyplývající rizika 

v konkrétních případech - podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště. 

 

e) Za jakých podmínek a v jakém rozsahu musí být zaměstnanci vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky? 

 

f) Navrhněte možné způsoby vedení evidence smluvních vztahů o výkonu 

činnosti odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  

 


