ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO ÚSTNÍ ČÁST
PERIODICKÉ ZKOUŠKY
V RÁMCI PERIODICKÉ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
K ČINNOSTEM
KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI
dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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Zkušební okruhy pro ústní část zkoušky – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Tématické okruhy k prověření znalostí dle
Přílohy č. 3, část II, bod 2B, nařízení vlády č.592/2006 Sb.:
1.

Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v platném znění.

2.

Povinnosti zaměstnavatele na úseku předcházení ohrožení života a zdraví při práci a prevenci rizik.

3.

Povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP.

4.

Povinnosti zaměstnavatele na úseku školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

5.

Povinnosti zaměstnavatele na úseku poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

6.

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

7.

Práva a povinnosti zaměstnance.

8.

Rozsah působnosti a oprávnění státních kontrolních orgánů na úseku BOZP, správní řád.

9.

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby.

10. Povinnosti odborně způsobilých osob na staveništi (OZO v prevenci rizik, OZO koordinátor, OZP požární
ochrana).
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Zkušební okruhy pro ústní část zkoušky – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
Tématické okruhy k prověření znalostí dle
Přílohy č. 3, část II, bod 2B, nařízení vlády č.592/2006 Sb.:
11. Povinnosti zadavatele stavby, projektanta a zhotovitele stavby při přípravě a provádění staveb.
12. Práce nebo činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví při práci na staveništi,
které jsou stanoveny prováděcím předpisem.
13. Požadavky na výrobní a pracovní prostředky, zařízení, nářadí a ostatní pracovní pomůcky využívané při
stavebních pracích.
14. Požadavky na zajištění staveniště u pozemních a liniových staveb.
15. Požadavky na zemní a výkopové práce při provádění staveb.
16. Požadavky na obsluhu strojů
(stroje pro zemní práce, míchačky, betonárny, čerpadla, stavební elektrické vrátky, kladky).
17. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (skladování a manipulace s materiálem).
18. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (betonářské práce a práce související, bourací práce).
19. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou při provádění staveb (dočasné stavební konstrukce, žebříky).
20. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, požadavky na VTZ (ochranná pásma energetického vedení,
vyhrazená technická zařízení: plynová, tlaková, elektrická a zdvihací)
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