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Soubor ústních otázek 

k ústní části ZK/PZK z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v 
prevenci rizik v oblasti BOZP 

 

Právní předpisy, ze kterých byly vypracovány otázky pro ústní část ZK/PZK (ve znění 

pozdějších předpisů) 

Zákony: 

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

2. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
3. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
4. Zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 
5. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
6. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
7. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
8. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 
Nařízení vlády 

1. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského 
uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

2. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 

3. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

4. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů 

5. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

6. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

7. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 
8. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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9. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  

10. Nařízení vlády 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

11. Nařízení vlády 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

12. Nařízení vlády 192/2022 Sb., vyhrazených technických tlakových zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

13. Nařízení vlády 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

14. Nařízení vlády 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu 
činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

15. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 
o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 

 
Vyhlášky: 

1. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

2. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

3. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti 
práce v nízkotlakých kotelnách 
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ZKUŠEBNÍ OKRUH A – znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a dovednost orientovat se při jejich praktickém uplatňování 
na pracovištích (10 otázek, losuje se 1 otázka) 

Otázky č. 1-10 

K prokázání znalostí jednotlivých ustanovení právních předpisů v oblasti BOZP uchazečů na 

ZK/PZK z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik bylo zpracováno 10 

ústních otázek ze zkušebního okruhu A: podle Přílohy č. 3 Část II. 1A a 1B k nařízení vlády č. 

592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a to z těchto právních předpisů 

(zákony, nařízení vlády a vyhlášky) ve znění pozdějších předpisů: 

 

Zákony: 

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

2. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

3. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

4. Zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 

5. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

6. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 

Nařízení vlády 

1. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského 

uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

2. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky; 

3. Nařízení vlády 192/2022 Sb., vyhrazených technických tlakových zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 
 

4. Nařízení vlády 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 
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1. Hodnocení rizika hluku a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 
zaměstnanců: 

a. Popište, jak minimalizovat riziko hluku na pracovišti? 

b. Uveďte, k čemu musí zaměstnavatel při hodnocení rizika hluku přihlížet? 

c. Stanovte obsah školení zaměstnanců. Kdy musí zaměstnavatel zavést 
bezpečností přestávky? 

Zákon č. 258/2000 Sb., NV č. 272/2011 Sb. 

 

2. Hodnocení rizika azbestového prachu a minimální rozsah opatření k ochraně 
zdraví zaměstnanců: 

a. Popište, jak minimalizovat riziko azbestového prachu na pracovišti? 

b. Uveďte, k čemu musí zaměstnavatel při hodnocení rizika azbestového 
prachu přihlížet? Stanovte osobní ochranné pracovní prostředky a způsob 
používání. 

c. Stanovte obsah a četnost školení zaměstnanců. Uveďte, kdo nesmí 
vykonávat práce v kontrolovaném pásmu. 

Zákon č. 541/2020 Sb., Vyhláška č. 394/2006 Sb. 

 

3. Uveďte právní předpis pro vyhrazená tlaková zařízení a odpovězte na otázky: 

a. Rozdělení vyhrazených tlakových zařízení. 

b. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s vyhrazenými tlakovými 
zařízeními? 

c. Popište rozdíly v obsahu a rozsahu revizí a zkoušek u vyhrazených 
technických tlakových zařízení. 

Zákon 250/2021 Sb., NV 192/2022 Sb. 

 

4. Vyjmenujte vyhrazená zdvihací zařízení, uveďte právní předpis, dle kterého jsou 
upravovány, a odpovězte na otázky: 

a. Uveďte, jaké je rozdělení vyhrazených zdvihacích zařízení? 

b. Popište, co je Systém bezpečné práce? 

c. Popište rozdíly v obsahu a rozsahu revizí a zkoušek u vyhrazených 
technických zdvihacích zařízení? 

Zák. 250/2021 Sb., NV 193/2022 Sb. 
 

5. Úkoly v prevenci rizik: 

a. Uveďte, kdy může zajišťovat úkoly v prevenci rizik zaměstnavatel sám 
a za jakých podmínek? 
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b. Uveďte, kdy může zajišťovat úkoly v prevenci rizik zaměstnavatel 
prostřednictvím jedné odborně způsobilé osoby, popřípadě více odborně 
způsobilými osobami a kdo zodpovídá za dodržení termínů, obsahovou, 
aktuální správnost dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? 

c. Uveďte, jaké povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
musí zaměstnavatel prostřednictvím odborně způsobilé osoby splnit? 

Zákon č. 262/2006 Sb. 

 

6. Jaké jsou technické požadavky na strojní zařízení 

a. Uveďte, jaké jsou základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost? 

b. Uveďte, jaké jsou požadavky na bezpečnost a spolehlivost ovládacích 
systémů? 

c. Uveďte, jaké jsou požadavky na údržbu strojního zařízení? 

NV č. 378/2001 Sb., Zákon č. 262/2006 Sb. 

 

7. Nemoc z povolání: 

a. Uveďte, jakým způsobem je definována nemoc z povolání? 

b. Uveďte, kdo posuzuje, zda se jedná o nemoc z povolání či nikoliv? 

c. Uveďte, kde je uveden seznam schválených nemocí z povolání a jaký 
je postup při jejich uznávání? 

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb.,  

 

8. Přestupek právnické osoby na úseku BOZP:  

a. Uveďte, kdo se může dopustit přestupku právnické osoby? 

b. Uveďte konkrétní příklady přestupku právnické osoby a výše finančního 
postihu. 

c. Uveďte, jaký kontrolní orgán může uložit finanční postih právnické osobě při 
zjištění přestupku? 

Zákon č. 250/2016 Sb. 
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9. Jaké jsou požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy: 

a. Stanovte postupy při provozování silniční dopravy, které zahrnuje obsluhu, 
opravy, kontrolu a údržbu dopravních prostředků a pracovních činností? 

b. Popište, jak zaměstnavatel zabezpečí při provozování silniční dopravy 
bezpečné otáčení nebo couvání silničních vozidel? 

c. Popište způsob odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy 
na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci při provozování silniční dopravy? 

NV č. 168/2002 Sb. 

 

10. Poskytovatel pracovnělékařských služeb: 

a. Uveďte, jaké jsou povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb? 

b. Uveďte, kdo může být poskytovatelem pracovnělékařských služeb? 

c. Vysvětlete pojem „dohledu na pracovištích“ vykonávané poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb (jak často je musí provádět, zápis z kontroly). 

Zákon č. 373/2011 Sb. 
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ZKUŠEBNÍ OKRUH B – znalost právních předpisů upravujících práva 
a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v oblasti 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, pokud jde o jejich praktické 
uplatňování v praxi (10 otázek, losuje se 1 otázka) 

Otázky č. 11-20 

K prokázání znalostí jednotlivých ustanovení právních předpisů v oblasti BOZP uchazečů na 

ZK/PZK z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik bylo zpracováno 10 

ústních otázek ze zkušebního okruhu B: podle Přílohy č. 3 Část II. 1A a II. 1B k nařízení 

vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a to z těchto právních 

předpisů (ve znění pozdějších předpisů): 

 

Zákony: 

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

3. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

4. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

Nařízení vlády 

1. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského 

uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

2. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

3. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů 

 

Vyhlášky: 

1. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  
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11. Práva a povinnosti zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

a. Uveďte, jaká práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci má zaměstnanec a jaký kontrolní orgán plnění těchto povinností 
kontroluje? 

b. Uveďte, jaká práva a povinnosti má kontrolní orgán při kontrole plnění 
povinností zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? 

c. Může být zaměstnanec finančně postižen za porušení předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a pokud ano, za jakých podmínek a 
v jaké výši? 

Zákon č. 262/2006 Sb. 

 

12. Povinnosti zaměstnavatele: 

a) Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci? 

b) Co musí v případě, kdy na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a 
více zaměstnavatelů, pověřený zaměstnavatel provádět? 

c) Uveďte příklady porušení povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

Zákon č. 262/2006 Sb. 

 

13. Odborová organizace: 

a. Co je to odborová organizace, kdy a kdo ji zakládá. 

b. Uveďte, jaká jsou práva odborové organizace v oblasti BOZP (informování, 
projednávání a kontrola)? 

c. Co je to kolektivní smlouva a kolektivní dohoda (kolektivní vyjednávání) a 
rozdíly v závaznosti? 

Zákon č. 89/2012 Sb. 

 

14. Náhrada škody: 

a. Co je to náhrada škody a komu může škoda při výkonu práce zaměstnance 
vzniknout (uveďte příklady)? 

b. Uveďte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody zaměstnanci? 

c. Jaké jsou povinnosti zaměstnance k náhradě vzniklé škody zaměstnavateli 
nebo „jiné fyzické osobě“ a uveďte právní předpisy, kde je toto upraveno; 
důvody za jakých ke škodě došlo a uveďte 3 příklady). 

Zákon č. 89/2012 Sb. 
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15. Pracovní úraz: 

a) Co je pracovní úraz a jak je definován v obecně právních závazných 
předpisech?  

b) Podle jakého právního předpisu zaměstnavatel postupuje při objasňování 
příčin a okolností vzniku pracovního úrazu? Kdy se může zaměstnavatel 
zprostit povinnosti k náhradě škody vzniklé pracovním úrazem? 

c) Jakou dokumentaci je potřeba zpracovat o vzniku pracovním úrazu, jaké 
informace je potřeba vyplnit a kam se dokumentace zasílá a zakládá a po 
jak dlouhou dobu? 

Zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 201/2010 Sb. 
 

16. Pracoviště a pracovní prostředí: 
a) Uveďte, jaké jsou požadavky na vnitřní pracoviště a vnitřní pracovní 

prostředí? 

b) Uveďte, jaké jsou požadavky na venkovní pracoviště a venkovní pracovní 
prostředí? 

c) Uveďte, jaké jsou stanoveny požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zaměstnanců pracujících na venkovních pracovištích v zimních 
a letních měsících (kolektivní opatření a osobní ochranné pracovní 
prostředky, vč. ochranných nápojů)? 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb. 
 

17. Bezpečnostní značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů: 
a) Popište vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů. 
b) Uveďte, jaké jsou druhy bezpečnostních značek? Jaký je význam barev u 

bezpečnostních značek? Uveďte příklady. 

c) Vysvětlete pojem „zvukový signál“ a uveďte příklady z praxe. 

NV č. 375/2017 Sb.  
 

18. Kategorizace prací: 

a. Vysvětlete, co to je kategorizace prací? Co je cílem kategorizace prací? 

b. Kdo, kdy a proč musí zajistit zpracování kategorizace prací, kdo ji schvaluje? 

c. Uveďte, kolik existuje kategorií rizikových prací, které kategorie to jsou 
(uveďte příklady) a kdo posuzuje jejich rizikovost. 

Vyhláška č. 432/2003 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb. 

 

19. Rizikové faktory: 

a. Uveďte druhy a příklady rizikových faktorů ohrožující bezpečnost a ochranu 
zdraví zaměstnance na pracovišti, a který právní předpis toto upravuje. 
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b. Uveďte, kdo, proč a jakým způsobem musí zajistit měření fyzikálních 
faktorů při pracovních činnostech? Vyjmenujte fyzikální faktory, které se 
musí měřit. 

c. Uveďte, kdo může provádět měření fyzikálních faktorů? Uveďte příklady 
opatření při překročení limitů naměřených hodnot rizikových faktorů. 

Zákon č. 258/2000 Sb. NV č. 272/2011 Sb. 

 

20. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci: 

a. Uveďte, jaké jsou zákonné předpoklady odborné způsobilosti k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? 

b. Uveďte, jaké jsou povinnosti a jakou má odpovědnost odborně způsobilá 
osoba při poskytování služeb k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti 
BOZP a při činnosti jako zaměstnanec. 

c. Uveďte, kdy musí zaměstnavatel pro svou činnost zajistit odborně 
způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP 
bezpečnost práce na pracovišti? 

Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon č. 251/2005 Sb. 
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ZKUŠEBNÍ OKRUH C – dovednost aplikovat v praxi právní předpisy upravující 
všeobecné preventivní zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(10 otázek, losuje se 1 otázka) 

Otázky č. 21-30 

K prokázání znalostí jednotlivých ustanovení právních předpisů v oblasti BOZP uchazečů na 

ZK/PZK z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik bylo zpracováno 10 

ústních otázek ze zkušebního okruhu C: podle Přílohy č. 3 Část II. 1A a 1B k nařízení vlády č. 

592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a to z těchto právních předpisů 

(zákony, nařízení vlády a vyhlášky) ve znění pozdějších předpisů: 

Nařízení vlády 

1. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

2. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky 

3. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

4. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

5. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

6. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků 

 

Vyhlášky: 

1. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

2. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti 

práce v nízkotlakých kotelnách 

3. Nařízení vlády 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

4. Nařízení vlády 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  
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21. Ruční nářadí: 

a) Uveďte, v jakém obecně závazném právním předpisu jsou stanoveny 
požadavky na zajištění BOZP při práci s ručním nářadím? 

b) Vyberte si dvě ruční nářadí, identifikujte rizika, navrhněte vhodná opatření 
a přidělení osobních ochranných pracovních prostředků. 

c) Identifikujte zakázané činnosti při práci s motorovou pilou. 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb., Vyhláška č.. 48/1982 Sb. 

 

22. Práce ve výškách: 

a) Uveďte požadavky na zajištění bezpečnosti práce ve výškách? 

b) Identifikujte rizika při pracích ve výškách a v ohroženém prostoru, vč. toho, 
jak může být ohrožený prostor velký, a kdo a kdy v tomto ohroženém 
prostoru nesmí pracovat? 

c) Vysvětlete pojem kolektivní ochrana a osobní ochranné pracovní 
prostředky pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Rozhodněte, který 
způsob zajištění je upřednostňován a proč a za jakých podmínek je lze 
použít? 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Zákon č. 262/2006 Sb. 
 

23. Nízkotlaké kotelny: 

a. Uveďte požadavky na pracoviště a pracovní prostředí při provozování 
nízkotlaké kotelny? 

b. Uveďte požadavky (odborné a zdravotní) na obsluhu nízkotlaké kotelny? 

c. Uveďte rizika, která mohou vzniknout při obsluze nízkotlaké kotelny a jejich 
konkrétní příklady vč. opatření, jak tato rizika odstranit, popřípadě 
minimalizovat důsledky těchto rizik. 

Vyhláška č. 91/1993 Sb.  

 

24. Dopravní komunikace: 

a. Uveďte požadavky na pracoviště a pracovní prostředí – dopravní 
komunikace – vnitřní. 

b. Uveďte požadavky na pracoviště a pracovní prostředí – dopravní 
komunikace – venkovní. 

c. Vyhledejte rizika vznikající na dopravních komunikacích venkovních 
i vnitřních a navrhněte vhodná opatření. 

Zákon č. 361/2000 Sb., Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.  
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25. Dřevoobráběcí stroje: 

a. Uveďte požadavky na bezpečnost při práci s dřevoobráběcími stroji? 

b. Uveďte postup zaměstnance při zjištění technické závady 
na dřevoobráběcím stroji? 

c. Vyhledejte rizika vznikající při práci s dřevoobráběcími stroji a navrhněte 
opatření pro zaměstnavatele v případě pracovního úrazu. Vyspecifikujte 
zakázané činnosti (uveďte konkrétní příklady z praxe). 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

 

26. Obráběcí stroje na kov: 

a. Uveďte požadavky na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 
práci s obráběcími stroji na kov. 

b. Uveďte postup zaměstnance při odstraňování technické závady zjištěné 
na obráběcím stroji na kov. 

c. Vyhledejte rizika vznikající při práci s obráběcími stroji na kov a navrhněte 
opatření pro zaměstnavatele. Vyspecifikujte zakázané činnosti (uveďte 3 
konkrétní příklady z praxe). 

Zákon č. 262/2006 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

 

27. Vyhrazená elektrická technická zařízení: 

a. Uveďte technická zařízení, která jsou v obecně závazných právních 
předpisech definována jako vyhrazená elektrická technická zařízení. 

b. Popište zajištění bezpečnosti a ochrany při práci zaměstnavatele 
s elektrickými technickými zařízeními podle platných právních předpisů. 

c. Popište rozdíly v obsahu a rozsahu revizí a zkoušek u vyhrazených 
technických elektrických zařízení. 

NV 190/2022 S., Vyhláška č. 392/2003 Sb.,.  

 

28. Pracovní stroje: 

a) Uveďte požadavky na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci a obsluze a 
provozu pracovních (stavebních) strojů. 

b) Vyhledejte rizika, která vznikají při obsluze a provozu pracovních strojů, 
navrhněte vhodná ochranná opatření pro zaměstnavatele a vyspecifikujte 
zakázané činnosti. 

c) Popište pohyb pracovních strojů po veřejných dopravních komunikacích, 
zelených plochách, chodnících. 
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Zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 176/2008 Sb., NV č. 591/2006 Sb., Vyhláška č. 77/1965 Sb. 

 

29. Manipulace s břemeny 

a. Uveďte, jaký je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně 
manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném a při častém 
zvedání břemen. Jaký je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně 
manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném a při častém 
zvedání břemen. 

b. Vysvětlete pojem „Celková fyzická zátěž“ a „Lokální fyzická zátěž“. 

c. Uveďte, jaká vznikají zdravotní rizika při nesprávné manipulaci s břemeny a 
jaká opatření musí zaměstnavatel provádět? 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  

 

30. Vyhrazená plynová zařízení: 

a. Rozdělte podle právního předpisu vyhrazená plynová zařízení. 

b. Uveďte požadavky na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci s vyhrazenými 
plynovými zařízeními. 

c. Popište rozdíly v obsahu a rozsahu revizí a zkoušek u vyhrazených 
technických plynových zařízení oproti ostatním technickým zařízením. 

Zákon 250/2021 Sb., NV 191/2022 Sb. 
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ZKUŠEBNÍ OKRUH E – dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, 
evidenci a kontrolu na konkrétním vybraném pracovišti (10 otázek, losuje 
se 1 otázka) 

Otázky č. 31-40 

K prokázání znalostí jednotlivých ustanovení právních předpisů v oblasti BOZP uchazečů na 

ZK/PZK z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik bylo zpracováno 10 

ústních otázek ze zkušebního okruhu E: podle Přílohy č. 3 Část II. 1A a 1B k nařízení vlády č. 

592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a to z těchto právních předpisů 

(zákony, nařízení vlády a vyhlášky) ve znění pozdějších předpisů: 

 

Zákony: 

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Nařízení vlády 

1. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  

2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

3. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

4. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 

o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 
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31. Osobní ochranné pracovní prostředky: 

a. Definujte obecně význam a smysl osobních ochranných pracovních 
prostředků a zásady pro jejich přidělování. 

b. Popište postup přidělování osobních ochranných pracovních prostředků 
(kdo, komu, jak). 

c. Uveďte, kdy jsou zaměstnancům přidělovány osobní ochranné pracovní 
prostředky. 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 

 

32. Osobní ochranné pracovní prostředky: 

a. Uveďte konkrétní postupy zaměstnavatele při přidělování osobních 
ochranných pracovních prostředků, a jaké právní předpisy pro tyto postupy 
platí. 

b. Uveďte způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. 

c. Uveďte, jaký musí být dodrženy podmínky v případě nutnosti přidělit více 
osobních ochranných prostředků jednomu zaměstnanci. 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 

 

33. Evidence osobních ochranných pracovních prostředků: 

a. Uveďte, kdo a jakým způsobem vede evidenci osobních ochranných 
pracovních prostředků. 

b. Uveďte, kdo stanovuje periodu přidělování osobních ochranných 
pracovních prostředků. Uveďte příklady z praxe, kdy je možné přidělit 
osobní ochranné pracovní prostředky i mimo stanovenou periodu. 

c. Uveďte, jaká je minimální doba archivace evidenčního listu osobních 
ochranných pracovních prostředků. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 

 

34. Kontrola osobních ochranných pracovních prostředků: 

a. Uveďte, kdo je povinen, jakým způsobem a kdy provádět kontrolu stavu 
osobních ochranných pracovních prostředků při jejich používání. 

b. Uveďte, kdo je povinen, jakým způsobem provádět kontrolu používání 
osobních ochranných pracovních prostředků. 

c. Popište postup zaměstnance, při zjištění, že osobní ochranné pracovní 
prostředky, které mu byly přiděleny již neplní svou ochrannou funkci. 

Zákon č. 262/2006 Sb. 
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35. Používání osobních ochranných pracovních prostředků: 

a. Uveďte, kdy zaměstnanec musí používat přidělené osobní ochranné 

pracovní prostředky. 

b. Uveďte příklady z praxe, kdy zaměstnanec nesmí používat osobní 

ochranné pracovní prostředky. 

c. Popište způsob používání osobních ochranných pracovních prostředků 

v souladu se zdravotní způsobilostí zaměstnance. 

Zákon č. 262/2006 Sb., Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 

 

36. Osobní ochranné pracovní prostředky pro práce ve výškách: 

a. Uveďte, jaké jsou podmínky při přidělování osobních ochranných 

pracovních prostředků pro práce ve výškách. 

b. Vyjmenujte druhy a způsob používání osobních ochranných pracovních 

prostředků pro práce ve výškách. 

c. Uveďte, které ochranné prostředky pro práce ve výškách nejsou dle 

nařízení vlády klasifikovány jako osobní ochranné pracovní prostředky pro 

práce ve výškách a nesmějí se tedy pro účely provádění pracovní činnosti 

používat. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

37. Ochranné nápoje: 

a. Definujte pojem ochranné nápoje, a jakou plní funkci na pracovišti. 

b. Uveďte, kdo a kdy, musí poskytnout zaměstnanci ochranné nápoje, 
uveďte příklady z praxe. 

c. Popište požadavky na skladování ochranných nápojů. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 

38. Osobní ochranné pracovní prostředky: 

a. Uveďte, proč se ochranné pracovní oděvy a pracovní obuv přidělují 

(důvody) a jaké vlastnosti musí vykazovat pracovní oděvy a pracovní 

obuv, které jsou určeny k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před 

riziky a kdo a podle jakého právního předpisu se o tom rozhoduje. 

b. Uveďte základní ochranné vlastnosti mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků, obsah školení a skladování těchto prostředků. 

c. Uveďte základní vlastnosti osobních ochranných pracovních prostředků 

k ochraně očí. 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 
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39. Osobní ochranné pracovní prostředky při práci s otevřeným plamenem: 

a. Vyjmenujte osobní ochranné pracovní prostředky pro práce s otevřeným 

plamenem (například svařování) a stanovte další opatření (organizační, 

technická). 

b. Stanovte obsah školení a četnost kontrol osobních ochranných pracovních 

prostředků pro práci s otevřeným plamenem. 

c. Popište postup kontroly osobních ochranných pracovních prostředků pro 

práci s otevřeným plamenem a postup při zjištění závady. 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 

 

40. Revize osobních ochranných pracovních prostředků 

a. Uveďte, kdo navrhuje termíny a četnost revizí osobních ochranných 

pracovních prostředků. 

b. Uveďte, kdo vyhotovuje revizní zprávu a jak dlouho musí být archivována. 

c. Uveďte příklady z praxe, kdy osobní ochranné pracovní prostředky 

podléhají revizi i mimo pravidelné termíny kontrol. 

Zákon č. 262/2006 Sb. 


