ZKUŠEBNÍ OKRUHY
PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY
V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K
ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP
dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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Zkušební okruhy pro ústní část zkoušky – PREVENCE RIZIK V OBLASTI BOZP

Okruhy k prověření znalostí dle
Přílohy č. 3, část II, bod 1A, nařízení vlády č.592/2006 Sb.:
1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
2. Požadavky Zákona č. 309/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů: zajištění dalších podmínek BOZP a ochrany
zdraví na staveništi.
3. Požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
4. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů: organizace práce při provozování dopravy
dopravními prostředky.
5. Vyhláška č. 18/1978 Sb., základní technické podmínky a rizika při provozu, údržbě a servisu vyhrazených
tlakových zařízení, Vyhláška č. 19/1978 Sb., základní technické podmínky a rizika při provozu, údržbě a
servisu vyhrazených zdvihacích zařízení, Vyhláška č. 73/2010 Sb., Základní technické podmínky a rizika při
provozu, údržbě a servisu vyhrazených elektrických zařízení, odborná způsobilost v elektrotechnice, Vyhláška
č. 21/1978 Sb., základní technické podmínky a rizika při provozu, údržbě a servisu vyhrazených plynová
zařízení.
6. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů: podmínky ochrany zdraví při práci.
7. Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: o ochraně veřejného zdraví, ergonomie a kategorizace
prací.
8. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů: podrobnější požadavky na pracoviště a
pracovní prostředí.
9. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů: požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
nebezpečí pádu.
10. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.
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Zkušební okruhy pro ústní část zkoušky – PREVENCE RIZIK V OBLASTI BOZP

Okruhy k prověření znalostí dle
Přílohy č. 3, část II, bod 1A, nařízení vlády č.592/2006 Sb.:
11.

Kvalifikace a úloha odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti BOZP pro zaměstnavatele.

12.

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

13.

Povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP.

14.

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

15.

Povinnosti zaměstnavatele na úseku poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

16.

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

17.

Práva a povinnosti zaměstnance.

18.

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

19.

Působnost odborové organizace, její oprávnění a povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci.

20.

Součinnost OZO v prevenci rizik s koordinátorem BOZP na staveništi.
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Zkušební okruhy pro ústní část zkoušky – PREVENCE RIZIK V OBLASTI BOZP
Okruhy k prověření znalostí dle
Přílohy č. 3, část II, bod 1A, nařízení vlády č.592/2006 Sb.:
21. Povinnosti zaměstnavatele na úseku poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
22. Obecné požadavky na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
23. Přidělování, evidence a kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků.
24. Osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu hlavy a sluchu, práce a činnosti, které vyžadují ochranu
hlavy a sluchu.
25. Osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu očí a obličeje a dýchacích orgánů, práce a činnosti, které
vyžadují ochranu očí a obličeje a dýchacích orgánů.
26. Osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu rukou a paží a nohou, práce a činnosti, které vyžadují
ochranu rukou a paží a nohou.
27. Osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu trupu a břicha a celého těla, práce a činnosti, které vyžadují
ochranu trupu a břicha a celého těla.
28. Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výškách, požadavky na technickou dokumentaci.
29. Poskytování osobních ochranných pracovních mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
30. Dokumentace BOZP zaměstnavatele vedená ve vztahu k osobních ochranným pracovním prostředkům.
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