Soubor ústních otázek
pro ústní část zkoušek a periodických zkoušek s uvedením právních předpisů,
podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů a podle nařízení vlády
č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen se souhlasem vlastníka
dokumentu.
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Zkušební okruh ústních otázek k písm. a) Přílohy č. 3 k NV č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 136/2016 Sb.

Zkušební okruh A Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
A1: Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obecně
a. Charakterizujte způsoby zajišťování, organizace a řízení oblasti BOZP v ČR.
b. Uveďte, co jsou „Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Jaké
jsou základní rozdíly mezi právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP?
c. Uveďte základní právní předpisy upravující otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR.
A2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
a. Jaký(é) právní předpis(y) upravuje(í) požadavky na pracoviště a pracovní prostředí?
b. Uveďte příklady požadavků na uspořádání pracovního místa podle platných právních předpisů.
c. Co víte o stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol pracoviště a pracovního prostředí v oblasti BOZP?
A3: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
a. Jaký(é) právní předpis(y) upravuje(í) požadavky v oblasti BOZP na výrobní a pracovní prostředky a
zařízení?
b. Jaké právní předpisy specifikují „stanovené výrobky“ a „vyhrazená technická zařízení“?
c. Popište rozsah předepsané dokumentace pro uvedení strojního zařízení do provozu a pro
provozovaná zařízení a rozdíly mezi průvodní a provozní dokumentací.
A4: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na stavbách
a. Jaké jsou obecné požadavky na zajištění staveniště z hlediska BOZP a jaký právní předpis je upravuje
a jak zajišťuje(í) zaměstnavatel(é) na staveništích BOZP, kde pracují společně zaměstnanci více
zaměstnavatelů?
b. Jak musí být zajištěny výkopové práce z hlediska BOZP a podle jakého právního předpisu se
postupuje?
c. Jak musí být udržováno staveniště, aby neohrožovalo bezpečnost a zdraví osob na staveništi a
ostatních osob blízko staveniště?
A5: Nakládání s chemickými látkami a směsmi, havarijní připravenost
a. Jaké právní předpisy upravují pravidla a postupy při nakládání s chemickými látkami a směsmi? Jakým
právním předpisem jsou charakterizovány nebezpečné chemické látky a směsi a jak jsou upraveny
podmínky pro nakládání s nimi a s odpady vzniklými z této činnosti?
b. Jaký právní předpis upravuje povinnosti při prevenci závažných průmyslových havárií?
c. Jaký právní předpis upravuje požadavky na provozování lakovny v oblasti BOZP?
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A6: Ochrana veřejného zdraví, kategorizace prací
a. Jaké právní předpisy definují pojem „veřejné zdraví“ a jeho ochranu? Co tyto pojmy znamenají?
b. Jaké právní předpisy upravují povinnosti zaměstnavatele v oblasti rizikových faktorů a ochrany
veřejného zdraví? Jaké znáte kategorie prací z hlediska rizikových faktorů, které mohou ovlivnit
zdraví zaměstnanců?
c. Vyjmenujte rizikové faktory pracovního prostředí. Kdo, jak a na základě jakého právního předpisu
může rozhodnout o zařazení prací do jednotlivých kategorií?
A7: BOZP při práci na venkovních pracovištích, při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
a. Jaké právní předpisy upravují požadavky na venkovní pracoviště?
b. Jaké právní předpisy upravují BOZP při práci v lese? Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele z hlediska
BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru a jaké jsou požadavky na organizaci
práce a BOZP obecně při pěstebních pracích?
c. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele z hlediska práce s řetězovou pilou a podle jakého právního
předpisu nebo normy se postupuje?
A8: Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
a. Jaké právní předpisy upravují podmínky pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou?
b. Na jakých pracovištích musí zaměstnavatel přijmout technická a organizační opatření k zabránění
pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému
zachycení?
c. Pomocí jakých ochranných prostředků zaměstnavatel zajišťuje bezpečné provádění práce ve výškách
z hlediska BOZP a jaká školení je nutno provádět a uveďte požadavky na řádné jeho provádění?
A9: Pracovní úrazy
a. Definujte, co je pracovní úraz a jaké povinnosti má zaměstnavatel z hlediska pracovních úrazů a
v jakém(ých) právních předpise(ech) jsou stanoveny?
b. Komu, kdy a jak ohlašuje zaměstnavatel pracovní úraz, popř. smrtelný pracovní úraz?
c. Uveďte, jak se postupuje u agenturních zaměstnanců, v případě, že se jim se stane pracovní úraz.
A10: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
a. Jaké právní předpisy upravují požadavky na organizaci práce a pracovní postupy z hlediska BOZP?
b. Jaké jsou obecné požadavky na organizaci práce a pracovní postupy na staveništi z hlediska BOZP a
v jakém předpise jsou obsaženy?
c. Uveďte, jakou úlohu má na staveništi při zajišťování BOZP koordinátor BOZP na staveništi a v jakém
právním předpisu je tento právní institut upraven.
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Zkušební okruh ústních otázek k písm. b) Přílohy č. 3 k NV č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 136/2016 Sb.
Zkušební okruh B Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a
práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na
pracovišti podle jiných právních předpisů
B1: Práva a povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
a. Které hlavní povinnosti má zaměstnavatel v oblasti BOZP pro předcházení ohrožení života a zdraví
při práci, z jakého právního předpisu tyto povinnosti vycházejí?
b. Jak zajišťují zaměstnavatelé BOZP na pracovištích, kde pracují společně zaměstnanci více
zaměstnavatelů a jaké povinnosti má zaměstnavatel z pohledu BOZP vůči fyzickým osobám, které se
pohybují na jeho pracovištích bez jeho vědomí a nejsou jeho zaměstnanci?
c. Jaké povinnosti má zaměstnavatel k zaměstnancům z hlediska zajištění pracovnělékařské péče a
které právní předpisy tuto oblast upravují?
B2: Práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP
a. Jaká práva má zaměstnanec při zajišťování BOZP a jaký předpis je upravuje?
b. Jaké jsou základní povinnosti zaměstnanců v rámci BOZP?
c. Jaké zásady platí pro zaměstnance při požívání alkoholických nápojů nebo návykových látek na
pracovišti? Jaké jsou povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech?
B3: Práva a povinnosti odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro BOZP
a. Co je povinen zaměstnavatel umožnit odborovým orgánům nebo zástupcům zaměstnanců při
zajišťování požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
b. Jaké informace a doklady z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí poskytnout
zaměstnavatel odborovým orgánům nebo zástupcům zaměstnanců pro BOZP
c. Za jakých podmínek může být zvolen zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(počet zástupců, funkční období)?
B4: Obecné požadavky na dokumentaci o zajišťování BOZP na pracovištích
a. Charakterizujte místní provozní bezpečnostní předpisy – povinnosti zaměstnavatele z hlediska
dokumentace, z jakých právních předpisů tyto povinnosti vyplývají?
b. Popište strukturu základních dokumentů v oblasti BOZP na úrovni podniku a provozu.
c. Uveďte alespoň 3 příklady této dokumentace.
B5: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti způsobilosti zaměstnanců k výkonu jejich práce
a. Z jakého právního předpisu vychází povinnost zaměstnavatele týkající se odborné a zdravotní
způsobilosti zaměstnanců?
b. Uveďte obecné požadavky na kvalifikaci zaměstnanců/pracovníků, na školení, osnovy a náplň školení,
ověřování znalostí a uveďte příkladně kvalifikační požadavky na jednotlivé profese.
c. Vysvětlete pojem zdravotní způsobilost zaměstnanců, a kterými právními předpisy je upravena?
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B6: Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
a. Z jakého právního předpisu vyplývají základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovních úrazů?
b. Uveďte základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání.
c. Jakým právním předpisem je stanoven způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu?
B7: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovnělékařské péče
a. Uveďte základní právní rámec pracovnělékařské péče a vyjmenujte základní zásady pro její
poskytování.
b. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k pracovnělékařské péči?
c. Popište obsah pracovnělékařské péče a uveďte 3 příklady.
B8: Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem mimořádných událostí
a. Co jsou mimořádné události?
b. Jaké povinnosti má zaměstnavatel v souvislosti s jejich vznikem a jaké právní předpisy tyto povinnosti
upravují?
c. Uveďte obecné zásady zajišťování havarijních situací a alespoň jeden příklad z praxe.
B9: Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
a. Jaký právní předpis obecně upravuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci?
b. Co tento právní předpis upravuje? Charakterizujte stručně jeho jednotlivé oblasti.
c. Uveďte obecné zásady zajišťování havarijních situací u zaměstnavatele.
B10: Požární ochrana
a. Jaké právní předpisy upravují povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti požární ochrany?
Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele, a co obsahuje školení zaměstnanců o požární
ochraně a kdy se provádí?
b. Jak se člení provozované činnosti z hlediska požárního nebezpečí?
c. Uveďte základní požadavky na vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob
věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními a z čeho vyplývají?
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Zkušební okruh ústních otázek k písm. c) Přílohy č. 3 k NV č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 136/2016 Sb.
Zkušební okruh C Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí,
hodnocení, odstraňování, popř. minimalizaci při práci včetně metod předcházení
pracovním úrazům a nemocem z povolání

C1: Povinnosti zaměstnavatele na úseku předcházení ohrožení života a zdraví při práci
a. Co se rozumí pod pojmem nebezpečí a prevence rizik a jaký právní předpis upravuje povinnosti
zaměstnavatele týkající se opatření k předcházení rizikům?
b. Uveďte hlavní povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik podle právních předpisů.
c. Charakterizujte všeobecné preventivní zásady, jejich poslání a význam.
C2: Identifikace nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizace rizik při práci
a. Jaké používáme pojmy při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví
při výkonu práce? Co zahrnují?
b. Popište obecně způsoby identifikace nebezpečí, metody jeho hodnocení a možnosti odstranění,
popřípadě minimalizace rizik.
c. Jakou dokumentaci vede zaměstnavatel o vyhledávání rizik a v jakém právním předpisu je tato
povinnost obsažena?
C3: Metody pro vyhodnocování rizik
a. Jaké známe a používáme metody pro vyhledávání a vyhodnocování rizik možného ohrožení života a
zdraví zaměstnanců při výkonu práce? Kdo se na procesu vyhodnocování rizik podílí a jaký právní
předpis to upravuje?
b. Jaké informace a jaké dokumenty musí mít ten, který bude plnit úkoly v prevenci rizik?
c. Uveďte základní kroky procesu analýzy rizik od úrovně stroj - člověk po úroveň celého pracovního
systému.
C4: Všeobecné preventivní zásady k zajišťování BOZP na pracovištích
a. Co rozumíme pojmem preventivní opatření? Uveďte příklady takových opatření.
b. Vyjmenujte všeobecné preventivní zásady, kterými se omezuje nebo minimalizuje riziko při přijímání
a provádění technických a organizačních opatření.
c. Jaký právní předpis upravuje pojem a typy všeobecných preventivních zásad?
C5: Rizikové faktory pracovních podmínek
a. Uveďte základní právní rámec kategorizace prací. Na co se zaměřuje kategorizace práce?
b. Co je rizikový faktor pracovního prostředí? Vyjmenujte hlavní (rizikové, nebezpečné, škodlivé) faktory
pracovního prostředí. Co musí zaměstnavatel v této souvislosti zabezpečit a jaké povinnosti
zaměstnavatelé v této oblasti mají.
c. Definujte pojem nemoc z povolání a jaké právní předpisy pro nemoci z povolání platí?
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C6: Způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky.
a. Jaké právní předpisy upravují povinnosti zaměstnavatele při provozování vnitrozávodové dopravy?
b. Jaké právní předpisy upravují povinnosti zaměstnavatele při provozování silniční dopravy?
c. Popište základní požadavky, které se vztahují na pracoviště pro opravy a údržbu dopravních
prostředků.
C7: Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
a. Jaký právní předpis obecně upravuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci?
b. Co tento právní předpis upravuje? Charakterizujte stručně jednotlivé oblasti tohoto základního
právního předpisu.
c. Uveďte orgány státní správy, jejich strukturu a věcnou a místní působnost v této oblasti.
C8: Bezpečnostní značky, signály
a. Jaké právní předpisy a jakým způsobem upravují povinnosti zaměstnavatelů z hlediska umístění a
vzhledu bezpečnostních značek a signálů?
b. Jak je definován vzhled a umístění bezpečnostních značek? Popište rozlišení bezpečnostních značek
podle barev, tvarů a významu použití.
c. Jak je řešeno a v jakém právním předpisu značení únikových cest a jaké zásady v této oblasti platí?
C9: Ergonomie
a. Co se rozumí pod pojmem ergonomie?
b. Jaké právní předpisy upravují požadavky na uspořádání pracovního místa?
c. Jaké požadavky mají na zaměstnavatele anatomické, fyziologické a psychologické vlastnosti člověka
(pracovní systémy a pracovní prostředí)?
C10: BOZP při práci související s chovem zvířat
a. Jaké právní předpisy upravují požadavky v oblasti BOZP při práci související s chovem hospodářských
zvířat?
b. Jaké jsou právní povinnosti zaměstnavatele z hlediska stanovení pracovních postupů při práci
související s chovem hospodářských zvířat? Jakým zvířatům musí být věnována zejména zvýšená
pozornost?
c. Jaké jsou další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy při chovu psů? Jaká rizika vyplývají
z této činnosti v oblasti BOZP?
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Zkušební okruh ústních otázek k písm. e) Přílohy č. 3 k NV č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 136/2016 Sb.

Zkušební okruh E Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly
E1: Povinnosti a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků obecně
a. Jaké právní předpisy upravují povinnosti a podmínky zaměstnavatelů při poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků?
b. Popište způsob poskytování, údržby, evidence osobních ochranných pracovních prostředků a úhrady
nákladů na ně. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v této oblasti?
c. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele na úseku poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků a ochranných nápojů a požadavky na finanční úhradu při jejich poskytování?
E2: Zásady poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
a. Z čeho vyplývá povinnost hodnocení rizik pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků?
b. Jakým způsobem provádí zaměstnavatelé poskytování a evidenci osobních ochranných pracovních
prostředků? Jak často se provádí kontroly užívání osobních ochranných pracovních prostředků
zaměstnanci a z jakého právního předpisu tato povinnost vyplývá?
c. Kdy je zaměstnavatel povinen podávat zaměstnancům ochranné nápoje a z jakého právního předpisu
tato povinnost vyplývá?
E3: Vymezení osobních ochranných pracovních prostředků a způsob jejich stanovení
a. Co se považuje za osobní ochranný pracovní prostředek a jaké právní předpisy národního právního
řádu a práva EU upravují požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky?
b. Jaké znáte typy osobních ochranných pracovních prostředků, požadavky na jejich vlastnosti a způsob
jejich provedení?
c. Jaké jsou požadavky na výrobu a distribuci osobních ochranných pracovních prostředků?
E4: Zásady poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
a. V jakém množství, v jakých případech a na základě jakého právního předpisu poskytuje
zaměstnavatel zaměstnancům mycí prostředky
b. V jakém množství, v jakých případech a na základě jakého právního předpisu poskytuje
zaměstnavatel zaměstnancům čisticí prostředky
c. V jakém množství, v jakých případech a na základě jakého právního předpisu poskytuje
zaměstnavatel zaměstnancům dezinfekční prostředky a regenerační krémy.
E5: Základní pojmy a metody v prevenci rizik obecně
a. Co je prevence rizik a jaké pojmy používáme v prevenci rizik ve vztahu k osobním ochranným
pracovním prostředkům:
b. Jaké metody lze použít při výběru vhodného typu osobních ochranných pracovních prostředků?
c. Jak byste postupoval/a v případě práce v lese při poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků osobních ochranných pracovních prostředků?
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E6: Prevence rizik při provozu, používání, údržbě a servisu strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
a. Jaké osobní ochranné pracovní prostředky a podle jakých právních předpisů můžeme používat při
zajišťování prevence rizik při provozu, používání, údržbě a servisu strojních zařízení?
b. Uveďte příklady osobních ochranných pracovních prostředků používaných při obsluze technických
zařízení, přístrojů a nářadí.
c. Uveďte požadavky na výrobu a uvádění osobních ochranných pracovních prostředků na trh v ČR.
Podle jakých právních předpisů se v tomto případě postupuje.
E7: Zpracování stanovené dokumentace v oblasti osobních ochranných pracovních prostředků
a. Jaká dokumentace musí být zpracovávána při poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků? Z čeho vychází rozsah zpracovávaných dokumentů?
b. Uveďte základní dokumenty týkající se osobních ochranných pracovních prostředků na úrovni
podniku.
c. Uveďte zákonné požadavky na výrobu a uvádění osobních ochranných pracovních na trh v ČR. Podle
jakých právních předpisů zaměstnavatel v tomto případě postupuje.
E8: Způsob použití osobních ochranných pracovních prostředků
a. Kdo zajišťuje výrobu a distribuci osobních ochranných pracovních prostředků a podle jakých právních
předpisů?
b. Jaké používáme osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu hlavy a podle jakého právního
předpisu se postupuje?
c. Jaká má práva a povinnosti zaměstnavatel a zaměstnanec při poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků podle platných právních předpisů. Uveďte, které to jsou.
E9: Zásady poskytování ochranných nápojů
a. Jaké právní předpisy stanovují požadavky na zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů?
b. Kdy, kde, komu a za jakých podmínek se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje? Uveďte
příklady.
c. Jak je to s možností finanční úhrady za poskytované osobní ochranné pracovní prostředky, popř.
ochranné nápoje samotnými zaměstnanci?
E10: Odpovědnosti při používání osobních ochranných pracovních prostředků
a. Kdo zodpovídá za údržbu používaných osobních ochranných pracovních prostředků a podle jakých
právních předpisů?
b. Jak často se provádí kontrola osobních ochranných pracovních prostředků a z čeho tato povinnost
vyplývá?
c. Jaké jsou požadavky na vedení záznamů o používání osobních ochranných pracovních prostředků?
Uveďte příklady.

Stránka 9 z 9

