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  SOUBOR OTÁZEK 

PRO ÚSTNÍ ČÁST 
ZKOUŠKY 

                      
 
 

V ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 
K ČINNOSTI KOORDINÁTORA 

BOZP NA STAVENIŠTI 
 
 

podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
(příloha č. 2 a příloha č. 3) 

 
 
 

 
 

 

 
 

Arrano Group s.r.o. 
Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc 
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PRVNÍ OKRUH 

 
1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 
 Vyjmenuj základní zákony vztahující se k bezpečnosti práce 
 Vyjmenuj základní nařízení vlády, které se vážou na zákony v oblasti bezpečnosti práce 
 Vyjmenuj důležité vyhlášky, které se vážou na zákony v oblasti bezpečnosti práce 

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

v prevenci rizik. 
 Vyjmenuj základní povinnosti zaměstnavatele na úseku předcházení života a zdraví při práci 
 Co se rozumí prevencí rizik 
 Vyjmenuj všeobecné preventivní zásady 

 
3. Povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP. 

 Vyjmenuj povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP 
 Co je to pracovně lékařská služba, pravidla pro lékárničku a první pomoc 
 Kdo může zjišťovat alkohol a návykové látky u zaměstnanců a jaký je postup 

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

zajištění BOZP. 
 Vyjmenuj povinnosti zaměstnavatele na úseku školení 
 Co všechno obsahuje dokumentace proškoleného zaměstnance  
 Jaké jsou typy školení  

 
5. Povinnosti zaměstnavatele na úseku poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků. 
 Vyjmenuj povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance na úseku OOPP 
 Jaké jsou typy OOPP, uveďte příklady kolektivní i osobní ochrany  
 Jakou dokumentaci zaměstnavatel musí vést v souvislosti s OOPP 

 
6. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 

 Jaký je rozdíl mezi úrazem a nemocí z povolání 
 Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 
 Kde najdu záznam o úrazu a k čemu slouží 

 
7. Práva a povinnosti zaměstnance. 

 Jaký je rozdíl mezi úrazem a nemocí z povolání 
 Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 
 Kde najdu záznam o úrazu a k čemu slouží 

DLE PŘÍLOHY Č. 3, ČÁST II,  BOD 2B, NAŘÍZENÍ VLÁDY  
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8. Rozsah působnosti a oprávnění státních kontrolních orgánů na úseku BOZP. 

 Jaká je hierarchie státních kontrolních orgánů 
 Jaké sankce mohou hrozit Koordinátorovi BOZP 
 Popiš základní postup OIP dle správního řádu 

 
9. Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby. 

 Jaké jsou povinnosti při přípravě stavby, popiš součinnost s projektantem 
 Jaké jsou povinnosti při realizaci stavby 
 Co je hlavní náplní a cílem činnosti Koordinátora BOZP na staveništi 

 
10. Povinnosti odborně způsobilých osob na staveništi (OZO v prevenci rizik, OZO 

koordinátor, OZP požární ochrana). 
 Popiš jaké mají jednotlivé pozice pravomoci a povinnosti 
 Jaký je rozdíl v odpovědnostech OZO v prevenci rizik, OZP Koordinátora BOZP  a OZP na požární 

ochranu na staveništi  
 Jak má vypadat ideální součinnost OZO na staveništi 
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DRUHÝ OKRUH 
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. 
 Jaké jsou povinnosti zadavatele stavby z hlediska BOZP 
 Jaké jsou povinnosti projektanta z hlediska BOZP 
 Jaké jsou povinnosti zhotovitele stavby z hlediska BOZP 

 
12. Práce nebo činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

zdraví při práci na staveništi, které jsou stanoveny prováděcím předpisem. 
 Vyjmenuj alespoň 7 činností se zvýšeným ohrožením života a zdraví 
 Pro jaké dokumenty je tato příloha NV důležitá, kde je nejčastěji uvádíme 
 Jaké jsou povinnosti ohledně Oznámení o zahájení prací vyplnění a zaslání 

 
13. Požadavky na výrobní a pracovní prostředky, zařízení, nářadí a ostatní pracovní 

pomůcky využívané při stavebních pracích. 
 Jaké jsou obecné požadavky na výrobní a pracovní prostředky, zařízení a nářadí  
 Jaký je rozdíl mezi průvodní a provozní dokumentací zařízení 
 Jaká jsou potřebná oprávnění a lhůty pro kontrolu těchto pracovních prostředků 

 
14. Požadavky na zajištění staveniště u pozemních a liniových staveb. 

 Jaké jsou obecné požadavky na zajištění staveniště 
 Jaké jsou rozdíly v zajištění pozemních a liniových staveb 
 Jaké typy zajištění staveniště mohou být použity 

 
15. Požadavky na zemní a výkopové práce při provádění staveb. 

 Jaké jsou obecné požadavky na zemní a výkopové práce 
 Vyjmenuj možnosti zajištění výkopů při provádění staveb 
 Jak postupovat v případě zavalení pracovníka zeminou 

 
16. Požadavky na obsluhu strojů (stroje pro zemní práce, míchačky, betonárny, čerpadla, 

stavební elektrické vrátky, kladky). 
 Jaké jsou obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Jaká jsou ochranná pásma pro jednotlivé stroje a zařízení na staveništi  
 Jaké další právní předpisy souvisí s BOZP strojů a zařízení na staveništi 
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17. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (skladování a manipulace 
s materiálem). 
 Jaké jsou obecné požadavky na skladování a manipulaci s materiálem 
 Jaké jsou maximální výšky pro skladování jednotlivých druhů materiálů 
 Jaké jsou požadavky na skladovací plochy 

 
18. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (betonářské práce a práce 

související, bourací práce). 
 Jaké jsou obecné požadavky na betonářské práce 
 Jaké jsou obecné požadavky na bourací práce 
 Kdo je odpovědný za zpracování technologických a pracovních postupů u těchto prací 

 
19. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou při provádění staveb (dočasné stavební 

konstrukce, žebříky). 
 Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 Vyjmenuj typy zajištění pro práci ve výškách a pravidla pro kotevní body 
 Jaké jsou základní požadavky na dočasné stavební konstrukce a žebříky na staveništi 

 
20. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, požadavky na VTZ (ochranná 

pásma energetického vedení, vyhrazená technická zařízení: plynová, tlaková, 
elektrická a zdvihací) 
 Popište, co jsou to vyhrazená technická zařízení 
 Jaké jsou obecné požadavky na VTZ: plyny, tlaky, elektrická a zdvihací zařízení 
 Jak často se provádí kontroly VTZ a kdo je k nim oprávněn 
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TŘETÍ OKRUH 
DLE PŘÍLOHY Č. 3, ČÁST II,  BOD 2B, NAŘÍZENÍ VLÁDY  

Č.592/2006 SB.: 
 

21. Způsob identifikace nebezpečí, jeho hodnocení, možnosti odstranění případně 
minimalizace rizik (pojem riziko, nebezpečí, ohrožení). 
 Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele z pohledu identifikace rizik 
 Jaký je rozdíl mezi rizikem, nebezpečím a ohrožením 
 Vyjmenuj metody identifikace rizik 

 
22. Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich 

odškodňování. 
 Jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele na úseku pracovních úrazů a nemocí z povolání 
 Jaký je postup při vzniku úrazů a nemocí z povolání 
 Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 
 

23. Obecné postupy při vyhledávání a hodnocení rizik, stanovení vhodné metody pro 
vyhledání a hodnocení rizik při práci ve stavebnictví. 
 Jaké postupy a metody pro hodnocení rizik se využívají ve stavebnictví 
 Jakých nejčastějších chyb se dopouštějí zaměstnavatelé ve stavebnictví  
 Jaký je rozdíl mezi předáváním rizik na pracovišti a na staveništi 

 
24. Popište základní postup jednotlivých korků při hodnocení rizik s cílem jejich snížení 

a volby vhodných bezpečnostních opatření. 
 Popište,  
 Jaké jsou obecné požadavky na VTZ: plyny, tlaky, elektrická a zdvihací zařízení 
 Jak často se provádí kontroly VTZ a kdo je k nim oprávněn 

 
25. Kategorizace prací a povinnosti zaměstnavatele při pracích zařazených mezi rizikové 

práce. 
 Jaké povinnosti má zaměstnavatel na úseku kategorizace prací  
 Kdo rozhoduje o zařazení rizikových prací do jednotlivých kategorií, vyjmenuj rizikové faktory 
 Jakou dokumentaci vede zaměstnavatel v souvislosti s kategorizací prací 

 
26. Povinnosti Požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení při 

stavební činnosti v závislosti na příslušném riziku. 
 Popište, co jsou to vyhrazená technická zařízení 
 Jaké jsou obecné požadavky na VTZ: plyny, tlaky, elektrická a zdvihací zařízení 
 Jak často se provádí kontroly VTZ a kdo je k nim oprávněn 
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27. Způsob identifikace nebezpečí, jeho hodnocení, možnosti odstranění, popřípadě 
minimalizace rizik při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. 
 Jaká jsou nejčastější rizika při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou 
 Jak je možné tyto rizika minimalizovat 
 Jaké jsou na staveništi odpovědnosti ve vztahu k hodnocení rizik při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou 
 

28. Způsob identifikace nebezpečí, jeho hodnocení, možnosti odstranění, popřípadě 
minimalizace rizik při práci nad vodou nebo v její těsné blízkosti. 
 Jaká jsou nejčastější rizika při provádění prací nad vodou a v její těsné blízkosti 
 Jak je možné rizika minimalizovat 
 Jaké jsou na staveništi odpovědnosti ve vztahu k hodnocení rizik při práci nad vodou nebo v její těsné 

blízkosti 
 

29. Způsob identifikace nebezpečí, jeho hodnocení, možnosti odstranění, popřípadě 
minimalizace rizik v provozních prostorách staveniště a provozování dopravy na 
staveništi. 
 Popište, co jsou to vyhrazená technická zařízení 
 Jaké jsou obecné požadavky na VTZ: plyny, tlaky, elektrická a zdvihací zařízení 
 Jak často se provádí kontroly VTZ a kdo je k nim oprávněn 

 
30. Způsob identifikace nebezpečí, jeho hodnocení, možnosti odstranění, popřípadě 

minimalizace rizik při používání strojů, nářadí a zařízení na staveništi. 
 Popište, co jsou to vyhrazená technická zařízení 
 Jaké jsou obecné požadavky na VTZ: plyny, tlaky, elektrická a zdvihací zařízení 
 Jak často se provádí kontroly VTZ a kdo je k nim oprávněn 

 
 
 

 

 


