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METODIKA ZKOUŠKY 
upravená dle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., 

přílohy č. 1 a přílohy č. 3 (část I Obecná ustanovení a část II Rozsah a způsob ověřování 
teoretických znalostí a praktických dovedností) 

I. Předmět 
Popis postupu přihlášení žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona“), 
popis postupu přípravy zkoušky, jejího provedení a hodnocení (s odvoláním na přílohu č. 9.1 a 9.2 
– Zkušební řád), dále vydání Osvědčení, nebo Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky, 
vykonání opravné zkoušky, a vedení dokumentace o provedených zkouškách, až po Odvolání proti 
rozhodnutí odborné zkušební komise a podání Námitky, stížnosti nebo podnětu proti postupu 
odborné zkušební komise. 

II. Algoritmus postupu zkušebního procesu  
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III. Přihlášení žadatele k vykonání zkoušky 

1. Fyzická osoba, která projeví zájem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dále jen „žadatel“), obdrží od administrátora projektu 
formulář „Přihláška ke zkoušce“ (dále jen „Přihláška“) – příloha č. 12.1 a 12.2 a 
informační materiály, které obsahují základní informace k prověřování požadavků na 
vzdělání, odbornou praxi a odborné znalosti uchazeče 

2. Žadatel se ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dále 
jen „zkouška“) přihlásí (dále jen „uchazeč“) podáním Přihlášky držiteli akreditace. 
Přihláška musí být podepsána a musí k ní být přiloženy přílohy, dokládající splnění 
předepsaných zákonných předpokladů o odborné způsobilosti (dále „OZ“). 

Přílohy Přihlášky: 

• kopie dokladů o dosaženém vzdělání a 

• kopie dokladů o odborné praxi. 

V případě periodické zkoušky, uchazeč o periodickou zkoušku předloží Osvědčení 
platné ke stanovenému termínu periodické zkoušky a doklad o odborné praxi. 

Pokud uchazeč zašle neověřené kopie dokladů, je povinen přinést administrátorovi 
projektu před zahájením zkoušky originály k porovnání se zaslanými kopiemi. 

3. Uchazeč musí splňovat předepsané zákonné předpoklady OZ: 

• minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odbornou praxí 
v délce alespoň 3 let,  

• nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém 
fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá periodicky každých 5 let, tato zkouška je 
posuzována jako periodická zkouška. 

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky popř. periodické zkoušky z odborné 
způsobilosti je Osvědčení. Osvědčení se vydává na dobu 5 let od data úspěšného 
vykonání zkoušky popř. periodické zkoušky. 

4. Administrátor projektu po doručení Přihlášky žadatele zkontroluje správnost a úplnost 
Přihlášky a jejích příloh. V kladném případě Přihlášku zaregistruje, přidělené registrační 
číslo a datum jejího přijetí zapíše na přihlášku i do evidence. V záporném případě 
administrátor projektu neprodleně projedná s uchazečem doplnění Přihlášky, resp. jejích 
příloh, příp. mu ji vrátí jako nesplňující požadavky §10 odst.1 a 2 zákona. 

5. Po zaevidování Přihlášky administrátor projektu dohodne s uchazečem termín zkoušky. 
Poté zašle uchazeči Pozvánku ke zkoušce (příloha č. 14.1 a 14.2), ve které uvede 
datum, čas a místo konání zkoušky a termín pro odevzdání písemné práce. V Pozvánce 
ke zkoušce také znovu připomene povinnost úhrady nákladů na zkoušku. Stanovený 
termín zkoušky zaznamená do Přihlášky. Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín (příloha 
č. 17.1 a 17.2 – Žádost o dřívější termín zkoušky), může se zkouška konat nejdříve za 
21 kalendářních dnů ode dne odeslání Pozvánky ke zkoušce. Jiný termín zkoušky může 
být stanoven pouze dohodou mezi uchazečem a držitelem akreditace. 

6. Současně s Pozvánkou ke zkoušce zasílá administrátor projektu uchazeči „Zadání 
písemné práce“, ve kterém jsou uvedeny požadavky na její zpracování (příloha č. 15.1 a 
15.2), vzor titulního listu písemné práce – „Písemná práce“ (příloha č. 16.1 a 16.2). 
Téma písemné práce, tj. hodnocení rizik na pracovišti, je pro všechny uchazeče shodné. 
Uchazeč si vybere a zpracuje práci na téma Postup při identifikaci nebezpečí, 
hodnocení a řízení rizik se zaměřením na konkrétním pracovišti, které si sám vybral a 
dohodl s držitelem akreditace tomu odpovídající zadání písemné práce. Součástí 
písemné práce musí být samotný postup (interní předpis), registr rizik s nejméně osmi 
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řízenými riziky (tzn. přehled a vyhodnocení závažnosti rizik zpracovaný na základě výše 
uvedeného postupu pro určité pracoviště) a stanovení cílů a cílových hodnot, včetně 
programů BOZP pro minimálně 2 rizika s nejvyšší mírou rizika ze zpracovaného registru 
rizik. Obsah písemné práce musí splňovat požadavky platných právních předpisů a 
požadavky držitele akreditace. 

7. Požadovaný rozsah písemné práce je nejméně 10 a nejvíce15 stran strojopisu formátu 
A4. Předpokládaná časová náročnost na její zpracování je cca 40 hodin. 

8. Uchazeč vypracuje písemnou práci a ve dvou stejnopisech a současně elektronicky ji 
zašle administrátorovi projektu, a to nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným 
termínem konání zkoušky.  

9. Náklady na zkoušku uhradí uchazeč tak, aby je držitel akreditace měl na svém účtu, dle 
§ 20, odst. 7 zákona, nejpozději den před jejím zahájením. Uchazeč, který neuhradí 
poplatek za zkoušku v tomto termínu, nebude přijat ke zkoušce.  

10. Zkouška je neveřejná a skládá se z písemné a ústní části; ústní část se skládá 
z obhajoby uchazečem předem zpracované písemné práce a přezkoušení 
z vylosovaných otázek a ověření znalostí v prevenci rizik dle vybrané fotografie. 
K obhajobě lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce doporučena k obhajobě členem 
odborné zkušební komise pověřeným odborným garantem k jejímu posouzení.  

 

IV. Příprava a průběh zkoušky 
1. Prověřování odborné způsobilosti uchazečů provádí nejméně tříčlenná odborná zku-

šební komise (dále jen „komise“) jmenovaná držitelem akreditace min. 14 kalendářních 
dnů před stanoveným termínem zkoušky. Jednoho z členů komise jmenuje administrá-
tor projektu (za držitele akreditace) jejím předsedou.  

2. Výběr a jmenování členů komise pro jednotlivé termíny zkoušek (příloha č. 18 – Proto-
kol o jmenování odborné zkušební komise) provádí administrátor projektu z osob 
schválených v projektu. Členy této komise musí být fyzické osoby s platným 
osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona a odbornou praxí nejméně v délce 3 
let v oboru činnosti, pro který se odborná způsobilost vyžaduje, znalostmi a praktickými 
zkušenostmi získanými při výkonu činnosti, která je předmětem zkoušky. 

3. Administrátor projektu pověřuje, z členů odborné zkušební komise jmenovaných pro 
příslušný termín zkoušek, recenzenty písemných prací uchazečů. Administrátor 
projektu předá minimálně 15 kalendářních dnů před termínem zkoušky písemné práce 
jednotlivých uchazečů k posouzení. 

4. Recenzent písemné práce zpracuje na základě jejího posouzení písemný posudek (viz 
příloha č. 19.1 a 19.2 – Posudek písemné práce) včetně hodnocení a zašle jej 
minimálně 
5 kalendářních dnů před zkouškou e-mailem nebo poštou administrátorovi projektu. 

5. Administrátor projektu min. 5 kalendářních dnů před termínem zkoušky zajistí 
seznámení uchazeče s obsahem posudku a s hodnocením písemné práce. Pokud je 
práce hodnocena recenzentem jako „nesplnil“ s tím, že ji nedoporučuje k obhajobě při 
zkoušce, vrátí ji administrátor projektu uchazeči k přepracování. V tomto případě 
uchazeč neabsolvuje zkoušku v původně stanoveném termínu, ale administrátor 
projektu mu stanoví, po dohodě s ním, nový termín. Pokud jsou připomínky recenzenta 
málo závažné, uchazeč písemnou práci obratem týž den opraví a pokud recenzent 
uzná práci po opravě za vyhovující, může písemnou práci uchazeče doporučit k 
obhajobě ve stanoveném termínu zkoušky.  

6. Písemné ověření znalostí uchazeče se u vybraných zkušebních okruhů provádí při 
zkoušce prostřednictvím písemného testu. Administrátor projektu minimálně 1 
kalendářní den před zkouškou zajistí vygenerování náhodného písemného testu pro 
každého uchazeče, sestaveného u zkoušky z odborné způsobilosti z 80 testových 
otázek a při periodické zkoušce z odborné způsobilosti ze 40 testových otázek. 
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Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří variant možných odpovědí, z nichž je 
jedna správná. Všechny testové otázky jsou bodově rovnocenné. 

Pro úspěšné hodnocení písemného testu je třeba dosáhnout alespoň 80 % úspěšnosti 
zodpovězení testových otázek v každém okruhu a zároveň alespoň 85 % úspěšnosti 
v písemném testu jako celku. 

 

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro písemný test pro zkoušku z odborné 
způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle NV 592/2006 Sb., Přílohy 1 písm. 
a), b), c) a Přílohy 3 části II., ve znění NV č. 136/2016 Sb. 

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

100 otázek v souboru pro písemný test 

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. 

100 otázek v souboru pro písemný test 

c) Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, 
hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod 
předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání. 

100 otázek v souboru pro písemný test 

d) Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace. 

Předem zpracovaná písemná práce a její ústní prezentace a obhajoba. 

e) Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, jejich používání, evidence a kontroly. 

100 otázek v souboru pro písemný test 

Úplný soubor otázek pro písemné testy obsahuje 400 otázek (příloha č. 10). 

 

Náhodný výběr písemných otázek z tohoto souboru  

pro zkoušku:             pro periodickou zkoušku: 

     

z okruhu a)   30 otázek   15 otázek 

z okruhu b)   15 otázek   7 otázek 

z okruhu c)   25 otázek   13 otázek 

z okruhu d)   Písemná práce  Písemná práce 

z okruhu e)   10 otázek   5 otázek 

               --------------------------  ------------------------ 

    Celkem 80 otázek  Celkem 40 otázek 
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7. Časový harmonogram zkoušky: 

Harmonogram pro zkoušku Harmonogram pro periodickou zkoušku 

8.30 hod. • Prezence uchazečů, 
ověření příloh přihlášky a 
údajů uvedených 
v přihláškách, a to 
porovnáním s předloženými 
originálními doklady o 
vzdělání a praxi a ověření 
totožnosti uchazečů. 

• Představení zkušební 
komise, seznámení 
uchazečů s organizačním 
zabezpečením zkoušek. 

• Stanovení pořadí uchazečů 
k ústní části zkoušky 

• zodpovězení dotazů. 
 

8.30 hod. • Prezence uchazečů, 
ověření příloh přihlášky a 
údajů uvedených 
v přihláškách, a to 
porovnáním s předloženými 
originálními doklady o 
vzdělání a praxi a ověření 
totožnosti uchazečů. 

• Představení zkušební 
komise, seznámení 
uchazečů s organizačním 
zabezpečením zkoušek. 

• Stanovení pořadí uchazečů 
k ústní části zkoušky 

• zodpovězení dotazů. 
 

8.45 hod. • zahájení zkoušky – rozdání 
písemných testů podle 
počtu uchazečů 

8.45 hod. • zahájení zkoušky – rozdání 
písemných testů podle 
počtu uchazečů 

8.45-9.45 hod. • zpracování písemného 
testu (60 minut) 

8.45-9.30hod. • zpracování písemného 
testu (45 minut) 

9.45-9.50 hod. • přestávka 9.30-9.35 hod. • přestávka 

9.50 hod. • Ústní část zkoušky 

• Příprava 1. uchazeče  
(délka přípravy 20 minut.) 

9.35 hod. • Ústní část zkoušky 

• Příprava 1. uchazeče  
(délka přípravy 20 minut.) 

10.10 hod. • Začátek ústní části zkoušky 
 
4 ústní otázky – 20 minut 
obrázek – 5 minut 
obhajoba – 15 minut 
vyhodnocení – 5 minut 

9.55 hod. • Začátek ústní části zkoušky 

 
2 ústní otázky – 10 minut 
obrázek – 5 minut 
obhajoba – 15 minut 

vyhodnocení – 5 minut 

 

8. Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem 
totožnosti, jinak nebude připuštěn ke zkoušce. Komise ověří u všech přítomných 
uchazečů jimi předané kopie dokladů o vzdělání a odborné praxi podle předložených 
originálů. 

9. Před zahájením zkoušky administrátor projektu představí uchazečům členy komise a 
seznámí je s průběhem zkoušky a se způsobem vyplňování písemného testu a jeho 
oprav, časovým harmonogramem zkušebního dne a způsobem hodnocení výsledků 
zkoušky. Následně předseda komise zkoušku zahájí. 

10. Zkoušku řídí a za činnost komise odpovídá předseda komise. Zkouška probíhá podle 
Zkušebního řádu (příloha č. 9.1 a 9.2), který obsahuje i práva a povinnosti komise a 
jejích členů. 

11. Vyplnění písemného testu tvoří písemnou část zkoušky.  

12. Ústní ověření odborných znalostí se provádí v ústní části zkoušky formou odpovědí na 
vylosované ústní otázky. Úplný soubor ústních otázek pro tuto část zkoušky (příloha č. 
11) obsahuje 5 okruhů (a – e). Při zkoušce si uchazeč z každého okruhu losuje po 
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jedné otázce. V každém okruhu existuje minimálně 10 ústních otázek. V okruhu d) 
bude ústní ověření podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště, které je založeno 
na určení odchylek a rozporů s právními předpisy nebo s normovými požadavky a 
požadavky správné praxe.  

Pro periodickou zkoušku platí, že si uchazeč losuje otázky z okruhů a) a b). V okruhu c) 
a e) bude ústní ověření – prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce 
zpracované uchazečem, u okruhu d) bude ústní ověření – podle vybrané fotografie 
konkrétního pracoviště. 

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. 

13. V rámci ústní části zkoušky uchazeč obhajuje svoji písemnou práci. 

14. Komise hodnotí celkový výsledek zkoušky uchazeče slovně: „vyhověl“ – „nevyhověl“. 

15. Uchazeč, který zkoušku úspěšně vykonal, tj. byl úspěšný ve všech částech zkoušky, se 
vyhodnotí výsledkem “vyhověl“, získá Osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (dále jen „Osvědčení“) – příloha č. 
21. Na Osvědčení má v tomto případě právní nárok. Osvědčení obsahuje náležitosti 
stanovené v § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. v platném znění. Osvědčení 
podepisuje předseda odborné zkušební komise a statutární zástupce držitele 
akreditace viz § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. v platném znění. Platnost 
Osvědčení je časově omezena. Zkouška se skládá periodicky každých 5 let. 

16. Osvědčení je předáno uchazeči osobně po provedení zkoušky nebo zasláno 
doporučeně poštou na adresu uvedenou v přihlášce do 5 pracovních dnů po vykonání 
zkoušky. 

17. Uchazeči, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal a byl tedy celkově 
hodnocen výsledkem „nevyhověl“, oznámí administrátor projektu neúspěšný výsledek 
zkoušky písemným sdělením „Oznámení o neúspěšném absolvování zkoušky“ (příloha 
č. 23.1 a 23.2), které mu předá nebo zašle do 5 pracovních dnů po termínu konání 
zkoušky. Seznámí ho s možností podat Přihlášku k opravné zkoušce (příloha č. 24.1 a 
24.2), nebo té části zkoušky, která byla nevyhovující i o možnosti podání odvolání proti 
rozhodnutí komise, viz část VII. tohoto dokumentu a příloha č. 25.1 a 25.2. 

18. V průběhu zkoušky nebo ihned po zkoušce může uchazeč podat námitku, stížnost 
nebo podnět proti postupu komise, viz postup v části VIII. a příloha č. 26.1 a 26.2. 

19. Předseda odborné zkušební komise uzavře Protokol o zkoušce a administrátor projektu 
jej založí, stejně jako ostatní dokumentaci, do složky uchazeče. Dokumentaci vztahující 
se ke zkoušce vede držitel akreditace po dobu 10 let ode dne vykonání zkoušky. 

20. Administrátor projektu převezme od předsedy odborné zkušební komise Zápis o 
provedených zkouškách (příloha č. 22.1 a 22.2). 

21. Stejnopisy Osvědčení, příp. Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky, zašle 
administrátor projektu Ministerstvu práce a sociálních věcí do 30 kalendářních dnů po 
vykonání zkoušky. 

22. Celostátní seznam držitelů Osvědčení, je veřejně přístupný na internetové stránce. 
http://cz.osha.europa.eu/. 

23. Držitel akreditace vydá odborně způsobilé osobě, na základě její písemné odůvodněné 
žádosti, bezplatně stejnopis Osvědčení. 

24. Držitel akreditace: 

• vede dokumentaci o zkoušce, 

• vede evidenci o vydaných Osvědčeních a stejnopisech Osvědčení, vydaných jejich 
držitelům na základě žádosti, obsahující její stručné zdůvodnění (např. ztráta 
Osvědčení), 

http://cz.osha.europa.eu/
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• předkládá na MPSV nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku roční 
zprávu o provedených zkouškách v uplynulém kalendářním roce, 

• vede dokumentaci o odvolání proti rozhodnutí komise a o podání námitky, stížnosti 
nebo podnětu proti postupu odborné zkušební komise. 

 

V. Postup při periodické zkoušce po uplynutí 5 let od vykonané 
zkoušky 

1. Fyzická osoba, která projeví zájem o vykonání periodické zkoušky (dále jen „Periodická 
zkouška“) obdrží od administrátora projektu formulář „Přihláška k periodické zkoušce“ a 
informační materiály, které obsahují základní informace k prověřování odborné 
způsobilosti při Periodické zkoušce. K přihlášce uchazeč přiloží doklad o odborné praxi 
a osvědčení o vykonání Zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci 
rizik. 

Před zahájením periodické zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost 
průkazem totožnosti, jinak nebude připuštěn ke zkoušce. Odborná zkušební komise ověří 
u všech přítomných uchazečů jimi předané kopie dokladů podle předložených originálů. 

 
2. Dále platí postup uvedený v článku III. Přihlášení žadatele k vykonání zkoušky, 

body 3. – 10. a v článku IV. Příprava a průběh zkoušky, body 1. – 23.  

 
 
 

VI. Postup při opravné zkoušce – opakování zkoušky 

1. Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž nevyhověl. 

2. Pokud uchazeč nevyhoví ani při opravné zkoušce, může novou Přihlášku ke zkoušce 
podat nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání 
opravné zkoušky. 

3. Na opravnou zkoušku se vztahují obdobně pravidla Zkušebního řádu (příloha č. 9.1 a 
9.2) 

 

VII. Postup při Odvolání proti rozhodnutí odborné zkušební komise 
u zkoušky a periodické zkoušky 

Uchazeč se může držiteli akreditace do 15 kalendářních dnů od data zkoušky, u které 
neuspěl, odvolat proti rozhodnutí komise (dále „odvolání“) - příloha č. 25.1 a 25.2. Odvolání 
je možné podat i bezprostředně po ukončení zkoušky.  

Odvolání se neřídí správním řádem. Postup řešení odvolání je následující: 

• Uchazeč podá Odvolání držiteli akreditace. Odvolání je třeba odeslat na adresu: 
Gradua-CEGOS, s. r. o.  
Mgr. Jakub Ječný, administrátor projektu   
Lazarská 8/13 
120 00 Praha 2  

• V Odvolání uchazeč uvede důvod odvolání a případ podrobně ze svého pohledu 
popíše. 

• Držitel akreditace v zastoupení ředitel a odborný garant do 14 kalendářních dnů 
posoudí správnost rozhodnutí odborné zkušební komise. 

• Výsledek administrátor projektu zapíše do formuláře Odvolání (příloha č. 25.1 a 25.2) 
a ředitel toto rozhodnutí podepíše.  

• Rozhodnutí ředitele/držitele akreditace je konečné. 
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• V případě, že rozhodnutí odborné zkušební komise bylo správné, platí rozhodnutí 
komise a odvolání je hodnoceno jako neoprávněné.  

• V případě, že bylo rozhodnutí odborné zkušební komise nesprávné, odvolání je 
oprávněné a držitel akreditace rozhodne o vydání osvědčení. 

• Stanovisko k rozhodnutí odborné zkušební komise a výsledek odvolání obdrží 
uchazeč, který se odvolal, do 21 kalendářních dnů po doručení odvolání držiteli 
akreditace. 

 

VIII. Postup při podání Námitky, stížnosti nebo podnětu proti postupu 
odborné zkušební komise 

V průběhu zkoušky nebo ihned po zkoušce může uchazeč podat námitku, stížnost nebo 
podnět proti postupu odborné zkušební komise (dále „Stížnost“) – příloha č. 26.1 a 26.2.  

Postup řešení námitky, stížnosti nebo podnětu je následující: 

• Uchazeč předá Stížnost držiteli akreditace nebo odešle na adresu: 
Gradua-CEGOS, s. r. o.  
Mgr. Jakub Ječný, administrátor projektu   
Lazarská 8/13 
120 00 Praha 2 

• Ve Stížnosti uchazeč uvede popis a důvod námitky, stížnosti nebo podnětu.  

• Držitel akreditace v zastoupení ředitel a odborný garant přezkoumá postup odborné 
zkušební komise a oprávněnost námitky, stížnosti nebo podnětu. 

• V případě, že postup odborné zkušební komise byl správný, oznámí ředitel 
neoprávněnost námitky, stížnosti nebo podnětu. 

• V případě, že postup komise byl nesprávný, držitel akreditace rozhodne o konání 
nové zkoušky u odborné zkušební komise v jiném personálním složení, a to 
bezúplatně.  

• Stanovisko k postupu odborné zkušební komise a rozhodnutí držitele akreditace 
obdrží uchazeč, který podával námitku, stížnost nebo podnět, do 21 kalendářních dnů 
po doručení Stížnosti držiteli akreditace. 

 

IX. Vedení dokumentace 

Administrátor projektu: 

• zpracovává interní postupy a dokumenty pro ověřování odborné způsobilosti. Na 
zpracování se podílí externí spolupracovníci držitele akreditace pod vedením 
odborného garanta. Schvaluje je statutární zástupce držitele akreditace,  

• uchovává projekt ověřování odborné způsobilosti schválený MPSV, příp. jeho změny 
schválené tímto ministerstvem 

• uchovává dokumenty, týkající se akreditace vydané MPSV, 

• vede dokumentaci o zkouškách, 

• uchovává úplné soubory písemných a ústních otázek a témat ke zkouškám, 

• ve spolupráci s odborným garantem kontroluje aktuálnost otázek a odborný garant je 
v případě potřeby aktualizuje (min. 1x do roka). 

• zpracovává a uchovává dokumentaci vztahující se ke zkouškám z odborné 
způsobilosti jednotlivých osob, 

• vede dokumentaci, týkající se odborného garanta a členů odborných zkušebních 
komisí, kterou v případě změn, nejméně však 1x za 2 roky, aktualizuje, 

• vede složku (Odvolání/Stížnosti) s odvoláními proti rozhodnutí odborné zkušební 
komise a podáními námitky/stížnosti/podnětu proti postupu odborné zkušební komise.  


