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ZKUŠEBNÍ ŘÁD I. 

pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 
 

ČLÁNEK 1 
Úvodní ustanovení 

a) Zkušební řád stanoví postup pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických 
osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (dále jen „zkouška“) a 
k dodržování metodiky zkoušky. Stanoví práva a povinnosti odborné zkušební komise 
a jejích členů, popisuje průběh zkoušky, určuje pravidla pro její hodnocení a vedení 
dokumentace o ní, jejím průběhu a výsledku.  

b) Zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik jsou prováděny podle zákona  
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle 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 č. 3 Rozsah a způsob ověřování teoretických znalostí a praktických 
dovedností).  

ČLÁNEK 2 
Odborná zkušební komise 

2. 1 Provádění zkoušky zajišťuje odborná zkušební komise (dále jen „komise“). 

2. 2 Komise plní ve zkušebním procesu funkci objektivního orgánu pro nestranné posouzení 
odborné způsobilosti uchazeče pro získání osvědčení. 

2. 3 Komise je nejméně tříčlenná. Po celou dobu provádění zkoušky jsou přítomni všichni její 
členové, kteří mají vypnuty mobilní telefony. 

2. 4 Přísedícím u zkoušky je administrátor projektu. Může být přítomen odborný garant, 
interní auditor držitele akreditace v rámci provádění witness auditu, statutární zástupce 
držitele akreditace nebo jím pověřený zaměstnanec a jiné osoby podle platných právních 
předpisů, např. zástupci kontrolních orgánů. 

2. 5 Činnost komise se řídí tímto Zkušebním řádem. 

 

ČLÁNEK 3 
Práva a povinnosti komise, administrátora projektu a odborného garanta při 

zkoušce 

3. 1 Komise 

a) Porovnává u všech přítomných uchazečů jimi předané kopie dokladů o vzdělání a 
odborné praxi podle předložených originálů. 

b) Posuzuje odbornou způsobilost uchazečů a hodnotí jejich odborné znalosti, schopnost 
vyjádřit podstatu věci, přístupy k řešení tématu, orientaci v problematice, srozumitelné a 
plynulé vyjadřování pojmů a myšlenek a dovednost tyto znalosti uplatnit v praxi. 

c) Hodnotí výkon uchazeče při zkoušce. 

d) Členství v komisi je nezastupitelné. 
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3. 2 Členové komise 

a) Účastní se ve stanovených termínech zkoušek. 

b) Provádějí recenze písemných prací uchazečů. 

c) Při ústní části zkoušky kladou uchazečům doplňující otázky. 

d) Provádějí objektivní posuzování a hodnocení znalostí a dovedností uchazečů při 
zkoušce. 

e) Podepisují Protokol o zkoušce. 

f) Jsou povinni dodržovat důvěrnost a nestrannost při rozhodování a udržovat soubory 
testových a ústních otázek v tajnosti. 

 

3. 3 Předseda komise 

a) Řídí jednání a práci komise. 

b) Vede Protokol o zkoušce, do kterého zaznamenává všechny údaje o průběhu zkoušky a 
hodnocení uchazeče, včetně čísel vylosovaných otázek a výsledků hodnocení. 
Odpovídá za řádné vedení Protokolu o zkoušce a jeho předání držiteli akreditace. 

c) Může vyloučit z účasti na zkoušce uchazeče, který v jejím průběhu použije nedovolené 
pomůcky, prostředky anebo se choval tak, že narušoval průběh zkoušky. 

3. 4 Administrátor projektu 

a) Organizačně zabezpečuje přípravu, průběh a vyhodnocování zkoušek. 

b) Kontroluje úplnost a správnost příloh přihlášky. 

c) Vybírá a jmenuje členy komise pro jednotlivé termíny zkoušek. 

d) Pověřuje, z členů komise jmenovaných pro příslušný termín zkoušek, recenzenty 
písemných prací uchazečů. 

e) Seznamuje uchazeče s organizací a průběhem zkoušky. 

f) Seznamuje uchazeče s jejich právy, povinnostmi a možnostmi v případě, že u zkoušky 
neuspěli. 

g) Přebírá od předsedy komise dokumentaci o zkouškách. 

h) Připravuje a zakládá Protokol o zkoušce. 

i) Připravuje a uzavírá Zápis o provedených zkouškách. 

j) Zpracovává následnou dokumentaci, zajišťuje její distribuci nebo uložení.  

3. 5 Odborný garant 

a) Účastní se podle potřeby zkoušek. 

b) Podílí se na návrhu a aktualizaci projektu zkoušek a přebírá za jeho dodržování 
odbornou garanci. 

c) Min. 1x do roka kontroluje a aktualizuje soubory ústních a testových otázek 

d) Dává řediteli vyjádření k odvolání proti rozhodnutí odborné zkušební komise a 
k námitkám, stížnostem nebo podnětům proti postupu komise.  
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ČLÁNEK 4 
Zkouška 

Zkouška je neveřejná. Skládá se z částí: 

• Písemný test 

• Ústní ověření znalostí a dovedností uchazečů zkouškou z losovaných otázek, ústní 
ověření – podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště 

• Obhajoba písemné práce 

 

4. 1 Písemný test  

a) Písemný test (dále jen „test“) je předtištěn pro každého uchazeče. Je opatřen: datem 
vypracování, identifikačními údaji uchazeče, údaji o hodnocení písemného testu a podpi-
sem jeho hodnotitele.  

b) Písemný test obsahuje stanovený počet 80 otázek, z nichž každá nabízí 3 varianty 
možných odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. 

c) Všichni uchazeči v daném termínu zkoušky absolvují písemný test společně.  

d) 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.  

 

4. 2 Ústní ověření znalostí a dovedností uchazečů zkouškou z losovaných otázek, ústní 
ověření – podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště 

a) Ústní ověření odborných znalostí se provádí formou odpovědí na vylosované ústní 
otázky. 

b) Úplný soubor ústních otázek pro tuto část ústní zkoušky je přílohou č. 11.  

c) 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 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.  

d) Čísla vylosovaných ústních otázek pro jednotlivé okruhy zapíše předseda komise do                                                 
Protokolu o zkoušce, viz příloha č. 20.1. Vylosované ústní otázky se v daném termínu 
zkoušek zpět do obálek nevracejí. 

e) Jestliže odpovědi uchazeče na vylosované ústní otázky byly neúplné nebo nepřesné, 
může komise položit uchazeči k problematice vylosovaných ústních otázek doplňující 
otázky. Hodnocení odpovědí na doplňující otázky je součástí hodnocení odpovědí na 
vylosované ústní otázky 

f) Odpovědi uchazeče na vylosované a případné doplňující ústní otázky komise hodnotí 
stupněm „splnil“ nebo „nesplnil“ podle následujících kritérií: 

- uchazeč otázce porozuměl – správně odpověděl – „splnil“, 
- uchazeč otázce porozuměl až po dodatečném vysvětlení – správně odpověděl – 

„splnil“, 
- uchazeč otázce porozuměl – správně neodpověděl – „nesplnil“, 
- uchazeč otázce neporozuměl – správně neodpověděl – „nesplnil“. 

 
Uchazeč vyhověl v ústním ověření odborných znalostí, jestliže je hodnocen stupněm „splnil“ 
u všech otázek. Pokud je minimálně u jedné z otázek hodnocen „nesplnil“, pak nevyhověl 
v této části zkoušky.  
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4. 3 Obhajoba písemné práce 

a) Písemnou prací uchazeč dokladuje své praktické zkušenosti a dovednosti v zajišťování 
úkolů v prevenci rizik. 

b) Písemnou práci zpracovává uchazeč na téma zadané držitelem akreditace v oblasti 
hodnocení rizik na pracovišti/staveništi formou Zadání písemné práce, viz příloha č. 16 a 
příloha č. 8, část III. bod 6. až 8. na základě svého výběru pro konkrétní pracoviště. 

c) Posouzení písemné práce provádí recenzent. Hodnotí formu, obsah a soulad 
předkládané písemné práce se zadáním, správnost, věcnost, úplnost, přesnost a její 
dostatečnost vzhledem k účelu zpracování podle kritérií stanovených držitelem 
akreditace. Posouzení všech těchto aspektů je uvedeno v písemném posudku, který je 
součástí dokumentace o zkoušce uchazeče. 

d) Písemný posudek vypracovává recenzent ve dvou vyhotoveních, z nichž je jedno určeno 
pro uchazeče a druhé pro potřeby komise. Písemný posudek předává min. 5 
kalendářních dnů před zkouškou administrátorovi projektu, který s ním neprodleně 
seznámí ostatní členy komise. 

e) Recenzent hodnotí písemnou práci, buď jako „splnil“ nebo „nesplnil“. Administrátor 
projektu seznámí uchazeče s hodnocením, uvedeném v písemném posudku. V případě, 
že recenzent hodnotí písemnou práci jako „nesplnil“, vrátí ji administrátor projektu 
uchazeči se zdůvodněním recenzenta, buď k opravení, nebo novému zpracování 
písemné práce. V případě nového zpracování práce, uchazeč neabsolvuje zkoušku 
v původně stanoveném termínu, ale dohodne si s administrátorem projektu nový termín 
zkoušky. 

f) Při obhajobě písemné práce uchazeč prezentuje písemnou práci, kterou zpracoval a 
předložil ke zkoušce a současně odpovídá na doplňující otázky komise k této práci. 

g) Obhajobu písemné práce hodnotí komise stupněm „splnil“ nebo „nesplnil“. 

h) Stupněm „splnil“ je uchazeč hodnocen, prokáže-li při obhajobě písemné práce, že se 
orientuje v dané problematice a je schopen ji analyzovat a interpretovat, obhájí svůj 
přístup a řešení zadaného tématu písemné práce a správně zodpoví doplňující otázky 
komise. V opačném případě je uchazeč hodnocen stupněm „nesplnil“ a musí opakovat 
celou tuto část zkoušky, tj. odpovědi na ústní otázky a obhajoba písemné práce, kterou 
zpracoval. 
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4. 4 Časový harmonogram zkoušky 

 

Harmonogram pro 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. 
 

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

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

9.45-9.50 hod. • přestávka 

9.50 hod. • Ústní část zkoušky 

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

10.10 hod. • Začátek ústní části zkoušky 
 
4 ústní otázky – 20 minut 
obrázek – 10 minut 
obhajoba – 15 minut 

 
 
Harmonogram 
zkouška 

od - do jméno účastníka 

1. 10.10 – 10.55  

2. 10.55 – 11.40  

3. 11.40 – 12.25  

4. 12.25 – 13.10  

přestávka 13.10 – 13.20 přestávka 

5. 13.20 – 14.05  

6. 14.05 – 14.50  

7. 14.50 – 15.35  

8. 15.35 – 16.20  
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ČLÁNEK 5 
Postup hodnocení výsledků zkoušky 

a) Hodnocení výsledku zkoušky provádí komise pod vedením jejího předsedy. 

b) Zkouška se hodnotí hodnocením „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. 

c) Hodnocením „vyhověl“ je hodnocen uchazeč, který „splnil“ obě části zkoušky. 

d) Pokud je uchazeč hodnocen „nesplnil“ v některé části zkoušky, pak opakuje tu část 
zkoušky, ve které neuspěl. 

e) Uchazeči, který byl hodnocen výsledkem „nevyhověl“, sdělí předseda komise důvody 
takového hodnocení. Administrátor projektu mu sdělí konkrétní organizační pokyny 
pro opravnou zkoušku a poučí ho o možnosti podat odvolání formou Odvolání proti 
rozhodnutí odborné zkušební komise, viz příloha č. 25.1, popř. Námitka, stížnost 
nebo podnět proti postupu odborné zkušební komise, viz příloha č. 26.1. 

 

ČLÁNEK 6 
Zpracování Protokolu o zkoušce 

a) O průběhu a výsledku zkoušky vede předseda komise Protokol o zkoušce, v němž je 
uvedeno: 

• jméno, příjmení a datum narození uchazeče, 

• složení komise – jména a příjmení předsedy komise a jejích členů, 

• datum, čas a místo konání zkoušky, 

• téma a hodnocení písemné práce, číslo písemného testu a čísla vylosovaných 
otázek v jednotlivých okruzích,  

• hodnocení výsledků jednotlivých částí zkoušky a celkové hodnocení výsledku 
zkoušky, včetně jeho slovního zdůvodnění. 

b) Protokol o zkoušce podepisuje předseda komise, členové komise a zástupce držitele 
akreditace přítomný u zkoušky (administrátor projektu), příp. odborný garant, je-li 
u zkoušky přítomen. 

c) Komise Protokol o zkoušce po ukončení zkoušky uzavře a její předseda jej 
neodkladně předá spolu s testem, písemnou prací a ostatními dokumenty uchazeče, 
které komise měla k dispozici při zkoušce, administrátorovi projektu k dalšímu řízení. 

 
ČLÁNEK 7 

Zpracování Zápisu o provedených zkouškách 

a) Pro každý termín zkoušek zpracovává předseda komise Zápis o provedených 
zkouškách, příloha č. 22.1. 

b) Do Zápisu o provedených zkouškách se zaznamenává složení komise, seznam 
zkoušených uchazečů, celkové výsledky zkoušek jednotlivých uchazečů a vyjádření 
předsedy komise, příp. odborného garanta či auditora, pokud byli u zkoušek nebo 
jejich části přítomni. 

c) Zápis o provedených zkouškách připravuje administrátor projektu a podepisuje 
předseda komise. 

ČLÁNEK 8 
Opravná zkouška 

a) Opravnou zkoušku absolvuje uchazeč, který u zkoušky v některé části zkoušky 
nevyhověl.  

b) Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, kterou „nesplnil“. 

c) Na opravnou zkoušku se vztahují obdobně pravidla tohoto Zkušebního řádu. 
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d) Pokud uchazeč nevyhoví ani při opravné zkoušce, může podat novou přihlášku  
ke zkoušce nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání 
opravné zkoušky. 

ČLÁNEK 9 

Tento Zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárního zástupce držitele 
akreditace.  

 
 
V Praze dne 1. 1. 2023    ….……………….……….. 

      podpis  


