
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUBOR OTÁZEK  
K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY 

 
 

z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen se souhlasem 
vlastníka dokumentu. 



 

 

Okruh 1: Soubor otázek k okruhu definovanému přílohou č. 1 k nařízení vlády 592/2006  Sb.: znalost právních 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 
Soubor zastoupen předpisy v následujícím počtu otázek: 

Z 262/2006 (25 otázek) 
Z 309/2006 (11 otázek) 
Z 258/2000 (4 otázky) 
Z 22/1997 (2 otázky) 
Z 373/2011 (4 otázky) 
Z 61/1988 (2 otázky) 
Z 251/2005 (2 otázky) 
Z 224/2015 (2 otázky) 
NV 272/2011 (3 otázky) 
NV 361/2007 (7 otázek) 

                 NV 378/2001 (12 otázek) 

NV 591/2006 (2 otázky) 
NV 101/05 (1 otázka) 
NV 375/2017 (12 otázek) 
NV 168/2002 (1 otázka) 
NV 201/2010 (1 otázka) 
NV 176/2008 (2 otázky) 
Vyhl. 48/1982 (1 otázka) 
Vyhl. 19/1979 (1 otázka) 
Vyhl. 432/2003 (2 otázky) 
Vyhl. 79/2013 (3 otázky) 

 
1.  Zaměstnavatel je povinen: 

 a) zajistit ochranu zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 
práce. 

b) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 
která se týkají výkonu práce. 

c) zajistit bezpečnost zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce a cesty do zaměstnání. 

 Předpis: Z 262/06, § 101 odst. 1) 
2.  Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle § 101 odst. 1) zákoníku práce nebo zvláštními právní-

mi předpisy je: 
 a) nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají. 
b) nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, 

která zastávají. 
c) nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců, kteří jsou součástí vrcholového vedení 

firmy, v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 
 Předpis: Z 262/06, § 101 odst. 2) 
3.  Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni: 

 a) vzájemně se informovat o rizicích, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

b) vzájemně se informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, pouze stanovil-li tak 
bezpečnostní technik.  

c) vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu 
práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na 
pracovišti.  

 Předpis: Z 262/06, § 101 odst.3) 
4.  Každý ze zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci plní současně na jednom pracovišti pracovní úkoly, je mj. povinen: 

 a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli 
chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. 

b) pouze zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly koordinovány s pracemi dalšího zaměstnavatele. 
c) stanovit koordinátora bezpečnosti práce.  

 Předpis: Z 262/06, § 101 odst. 4) písm. a) 
5.  Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na: 

 a) všechny fyzické osoby, které se zdržují na jeho pracovištích, ať už s jeho vědomím, nebo bez něj. 
b) všechny fyzické a právnické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 
c) všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

 Předpis: Z 262/06, § 101 odst. 5) 
6.  Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit: 

 a) zaměstnavatel v součinnosti se zaměstnancem, přičemž každý se podílí na nákladech rovným dílem. 
b) zaměstnavatel. 
c) zástupce odborové organizace. 

 Předpis: Z 262/06, § 101 odst.6) 



 

 

7.  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření: 
 a) vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 

která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
b) vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 

cíl předcházet rizikům a odstraňovat je tak, aby žádné riziko nemohlo být identifikováno. 
c) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která mají za cíl pouze předcházet rizikům. 

 Předpis: Z 262/06, § 102 odst.2) 
8.  Zaměstnavatel je mj. povinen: 

 a) vyhledat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek. 
b) v případě potřeby vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje. 
c) soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a 

zdroje. 
 Předpis: Z 262/06, § 102 odst.3) 
9.  Zaměstnavatel je mj. povinen:  

 a) pouze v případě incidentu zkontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracov-
ních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. 

b) pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a 
vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. 

c) pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a 
vybavení pracovišť; pokud je to vhodné. 

 Předpis: Z 262/06, § 102 odst.3) 
10.  Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen rizika vyhodnotit a přijmout opatření:  

 a) k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 
b) k jejich úplné eliminaci tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců nebylo možné. 
c) k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno, pokud je to možné. 

 Předpis: Z 262/06, § 102 odst.4) 
11.  Přijatá opatření k omezení působení rizik jsou:  

 a) nedílnou a rovnocennou součástí všech činností vlastníků firmy.  
b) součástí všech činností managementu zaměstnavatele.  
c) nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení.  

 Předpis: Z 262/06, § 102 odst.4) 
12.  Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání:  

 a) požárů, včetně evakuace zaměstnanců a pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do 
bezpečí. 

b) mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů 
k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. 

c) mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů 
k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí, pokud je vyhodnotil jako nezbytné. 

 Předpis: Z 262/06, § 102 odst. 6) 
13.  Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou: 

 a) předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a 
technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 
výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými 
zdraví pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

b) předpisy na ochranu života a zdraví, technické předpisy a mezinárodní smlouvy. 
c) předpisy na ochranu života, předpisy hygienické a protiepidemické, a předpisy o ekologickém zemědělství a o správních 

poplatcích, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 
 Předpis: Z 262/06, § 349 odst.1) 
14.  Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou: 

 a) konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu podřízeni. 
b) konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni. 
c) jakékoli interní pokyny dané zaměstnanci.  

 Předpis: Z 262/06, § 349 odst.2) 
15.  Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze: 

 a) svých znalostí a zkušeností a spolupráce s bezpečnostním technikem. 
b) všeobecných preventivních zásad. 
c) spolupráce s bezpečnostním technikem. 

 Předpis: Z 262/06, § 102 odst.5) 



 

 

16.  Zaměstnavatel při poskytování první pomoci: 
 a) spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 

b) na základě objednávky spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. 
c) nespolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. 

 Předpis: Z 262/06, § 102 odst. 6) 
17.  Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření v BOZP měnícím se skutečnostem a:  

 a) kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. 
b) pouze namátkově kontrolovat jejich účinnost a dodržování.  
c) kontrolovat jejich účinnost a dodržování, alespoň jednou ročně zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracov-

ních podmínek. 
 Předpis: Z 262/06, § 102 odst. 7) 
18.  Zaměstnavatel je povinen: 

 a) připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a 
zdravotní způsobilosti, až po zapracování. 

b) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho kompetenci. 
c) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a 

zdravotní způsobilosti. 
 Předpis: : Z 262/06, § 103 odst.1)  písm. a) 
19.  Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom: 

 a) do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, pokud byla stanovena. 
b) do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. 
c) do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, a učinit o tomto informování zápis formou předávacího protokolu. 

 Předpis: Z 262/06, § 103 odst.1)  písm. b) 
20.  Zaměstnavatel je povinen: 

 a) sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby. 
b) sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči, pokud budou mít o 

toto poskytování zájem. 
c) pokud tak rozhodne, sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty 

pracovnělékařské služby. 
 Předpis: Z 262/06, § 103 odst.1)  písm. d) 
21.  Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele: 

 a) vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením ústní pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci. 

b) vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních. 

c) pohybující se s jeho vědomím na jeho pracovištích obdrželi vhodné a přiměřené informace a pokyny, pokud je to vhodné. 
 Předpis: Z 262/06, § 103 odst.1)  písm. g) 
22.  Zaměstnavatel je povinen: 

 a) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy. 
b) zajistit dodržování zákazu kouření, pokud je to potřeba s ohledem na rizika vykonávané práce. 
c) zajistit dodržování zákazu kouření, pokud tak nařídí orgán ochrany veřejného zdraví. 

 Předpis: Z 262/06, § 103 odst.l)   
23.  Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům: 

 a) pouze vstupní školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
b) školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce. 
c) školení o právních předpisech k zajištění bezpečnosti při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro 

výkon práce, ve lhůtě 1x ročně. 
 Předpis: Z 262/06, § 103 odst. 2) 
24.  Provozovatel nebo uživatel objektu zpracuje seznam, ve kterém uvede: 

 a) druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu. 
b) pouze druh a množství nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení. 
c) druh, množství, klasifikace a fyzikální forma nebezpečných látek umístěných v objektu, které považuje za rizikové. 

 Předpis: Zákon 224/2015, § 3 odst. 2 písm. a) 
 
 
 
 



 

 

25.  Obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen určit: 
 a) zaměstnavatel. 

b) zaměstnanec. 
c) zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací. 

 Předpis: Z 262/06, § 103 odst. 3) 
26.  Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, 

je zaměstnavatel povinen: 
 a) poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. 

b) takovou práci zakázat. 
c) poskytnout zaměstnancům prostředky první pomoci. 

 Předpis: Z 262/06, § 104 odst. 1) 
27.  Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, 

montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat:  
 a) jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. 

b) jen zaměstnanci, jejichž schopnostem a zdravotní způsobilosti tato práce odpovídá. 
c) jen způsobilí zaměstnanci. 

 Předpis: Z 309/06, §11 odst.1  
28.  Práce se zařazují do čtyř kategorií podle míry výskytu faktorů:  

 a) které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví zaměstnavatel. 
b) pouze pokud mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví provádě-

cí právní předpis. 
c) které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do 

kategorií stanoví prováděcí právní předpis. 
 Předpis: Z 258/00, §37,odst.1 
29.  Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se 

rovná: 
 a) 85 dB, pokud není stanoveno jinak  

b) 45 dB, pokud není stanoveno jinak  
c) 145 dB, pokud není stanoveno jinak  

 Předpis: NV 272/11, §3  odst.1 
30.  Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustře-

dění, vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná:  
 a) 50 dB. 

b) 90 dB. 
c) 190 dB. 

 Předpis: NV 272/11, §3  odst.2 
31.  Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je: 

 a) pouze výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování a balení. 
b) jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. 
c) výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava, pouze pokud je sou-

částí živnostenského oprávnění. 
 Předpis: Z 258/00 § 44a odst.1) 
32.  Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinen: 

 a) chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami o 
nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifi-
kaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006, v platném znění (dále jen „nařízení (ES) č. 1272/2008“).  

b) chránit zdraví lidí bez ohledu na životní prostředí. 
c) seznámit se s návodem k používání. 

 Předpis: Z 258/00 § 44a odst. 2) 
33.  Provozovatel nebo uživatel objektu přijme: 

 a) všechna nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků pouze na zdraví a životy lidí. 
b) všechna opatření nezbytná k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní 

prostředí a majetek. 
c) všechna nezbytná opatření k reakci na závažné havárie, pokud je to vhodné. 

 Předpis: Zákon 224/2015 § 3 odst. 1 
 
 



 

 

 
34.  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které 

mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, jsou povinny vést evidenci 
těchto chemických látek a chemických směsí. Evidence se vede:  

 a) dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví odděleně nebo souhrnně. 
b) dle postupu stanoveného zaměstnavatelem odděleně nebo souhrnně. 
c) pro každou nebezpečnou chemickou látku a chemickou směs odděleně. 

 Předpis: Z 258/00 § 44a odst. 8) 
35.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby: 

 a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro 
činnosti zde vykonávané. 

b) prostory určené pro práci měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, pokud je to 
vhodné s ohledem na rizika. 

c) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro 
činnosti zde vykonávané, pokud je to možné. 

 Předpis: Z 309/06 § 2 odst. 1 písm. a) 
36.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby byla mj.: 

 a) osvětlena zásadně denním světlem, a měla stanovené mikroklimatické podmínky, pokud jde o objem vzduchu. 
b) osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzdu-

chu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou. 
c) osvětlena, pokud možno denním světlem, a měla stanovené mikroklimatické podmínky, pouze pokud jde o objem vzduchu 

a teplotu. 
 Předpis: Z 309/06 § 2 odst. 1 písm. b) 
37.  Zaměstnavatel („zhotovitel“), který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, sta-

vebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou oso-
bu („zadavatel“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby, zajistí: 

 a) v součinnosti se zadavatelem vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. 
b) v součinnosti se zaměstnanci zadavatele vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
c) dostatečný počet lékárniček. 

 Předpis: Z 309/06 § 3 odst. 1) 
38.  Přípustný expoziční limit celkových vertikálních a horizontálních vibrací přenášených na zaměstnance vyjádřený průměrnou vá-

ženou hladinou zrychlení vibrací Law,8h v dB se rovná: 
 a) 40 dB. 

b) 114 dB. 
c) 210 dB. 

 Předpis: NV 272/11, §13  odst.4 
39.  Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází mj. z požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin 

a rizik vyplývajících: 
 a) z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

b) pouze z provozování vyhrazených technických zařízení. 
c) z pozorování. 

 Předpis: NV 101/05 § 3 odst. 2) 
40.  Hygienickým limitem chemické látky upravené podle zákona o chemických látkách se rozumí:  

 a) přípustný expoziční limit nebo nejvyšší přípustná koncentrace. 
b) přípustný expoziční limit a nejnižší přípustná koncentrace. 
c) nejvyšší přípustná koncentrace nebo přípustný expirační limit. 

 Předpis: NV 361/07, §9  odst.1 
41.  Průměrný hygienický limit v nepřijatelné pracovní poloze je: 

 a) 90 minut v osmihodinové průměrné směně. Doba trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh nesmí být delší než 
1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. 

b) 30 minut v osmihodinové průměrné směně. Doba trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh není omezena závis-
lostí na typu pracovní polohy. 

c) 30 minut v osmihodinové průměrné směně. Doba trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh nesmí být delší než 
1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. 

 Předpis: NV 361/07, §27  odst.3 
 
 
 
 



 

 

 
42.  Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být:  

 a) vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z 
fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny. 

b) vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu a musí při snížené viditelnosti 
být osvětleny. 

c) vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, musí být zhotoveny z odolného materiálu, musí při snížené viditelnosti 
být osvětleny, musí být posouzeny z hlediska bezpečnosti a vydáno na ně prohlášení o shodě. 

 Předpis: NV 375/17   § 2 odst. 1) 
43.  Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců kromě nařízení vlády č. 168/2002 

Sb. v souladu se:  
 a) místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. 

b) místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným bezpečnostním technikem. 
c) zvláštními právními předpisy, návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním 

provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem. 
 Předpis: NV 168/02 § 3 
44.  Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem je:  

 a) při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg.  
b) při občasném zvedání a přenášení je 90 kg, při častém zvedání a přenášení 70 kg. 
c) při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 40 kg.  

 Předpis: NV 361/07, §29  odst.2 
45.  Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové 

směně mužem je: 
 a) 3 000 kg. 

b) 10 000 kg. 
c) 100 000 kg. 

 Předpis: NV 361/07, §29  odst.3 
46.  Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou je při:  

 a) občasném zvedání a přenášení 60 kg, častém zvedání a přenášení 55 kg. 
b) občasném zvedání a přenášení 30 kg, častém zvedání a přenášení 15 kg. 
c) občasném zvedání a přenášení 20 kg, častém zvedání a přenášení 15 kg. 

 Předpis: NV 361/07, §29 odst.4 
47.  Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové 

směně ženou je: 
 a) 6 500 kg. 

b) 6 500 t. 
c) 6 500 g. 

 Předpis: NV 361/07, §29  odst.5 
48.  Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů:  

 a) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence musí obsahovat mj. počet hodin odpracovaných bezprostředně před 
vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob. 

b) zásadně v listinné podobě. Evidence musí obsahovat počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, a 
celkový počet zraněných osob. 

c) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence musí obsahovat údaje stanovené zaměstnavatelem. 
 Předpis: NV 201/2010 § 2 
49.  Pokud je při trvalé práci zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví nezbytné nepřetržité používání osobních 

ochranných pracovních prostředků a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být:  
 a) v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit; první přestávka se zařazuje 

nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. 
b) během práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit; časové vymezení není stanoveno.  
c) během práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní prostředek; 

první přestávka se zařazuje nejpozději po 6 hodinách. 
 Předpis: NV 361/07, §39  odst.1 
50.  Ochranným krytem strojního zařízení se rozumí: 

 a) jakákoli část strojního zařízení, která se používá k zajištění ochrany. 
b) zařízení, které snižuje riziko. 
c) část strojního zařízení, která se používá výhradně k zajištění ochrany pomocí fyzické bariéry. 

 Předpis: NV 176/2008 příloha I (odst. 1.1.1 písm. f) 
 



 

 

 
51.  K minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení patří: 

 a) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor, umožňující bezpečné 
používání zařízení. 

b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný prostor umožňující v případě nebezpečí 
včasné opuštění. 

c) zaměstnancem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení, pokud je to možné. 
 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.1 písm.b) 
52.  K minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení patří: 

 a) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, uzavřeným okruhem. 
b) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, bezpečným způsobem. 
c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek bezpečným způsobem, pokud je to možné. 

 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.1 písm.c) 
53.  Předpokládaným použitím strojního zařízení se rozumí: 

 a) použití v souladu s informacemi uvedenými v návodu k použití. 
b) použití v souladu s místním provozním bezpečnostním předpisem. 
c) použití v souladu s pokynem zaměstnavatele. 

 Předpis: NV 176/2008 příloha I (odst. 1.1.1 písm. h) 
54.  K minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení patří montování a demontování zařízení: 

 a) za bezpečných podmínek v souladu s návodem dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem 
stanoveným zaměstnavatelem. 

b) pod dohledem odborně způsobilé osoby. 
c) za bezpečných podmínek v souladu s návodem dodaným výrobcem; není-li návod výrobce k dispozici, stanoveným Vý-

zkumným ústavem bezpečnosti práce. 
 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.1 písm. e) 
55.  K minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení patří: 

 a) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny, a to 
výhradně umístěním značek. 

b) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny. 
c) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení bez napětí, případně před jevy vyvolanými účinky elektřiny. 

 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.1 písm. f) 
56.  K minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení patří: 

 a) ochrana zařízení, které je vystaveno účinkům atmosférické elektřiny. 
b) ochrana zařízení, které bylo vystaveno účinkům atmosférické elektřiny. 
c) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny. 

 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.1 písm.g) 
57.  K minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení patří umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost 

provozu zařízení: 
 a) mimo nebezpečné prostory a bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození. 

b) v prostoru určeném zaměstnavatelem. 
c) mimo nebezpečné prostory, a bezpečné ovládání, pokud je to technicky možné. 

 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.1 písm. h) 
58.  K minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení patří spouštění zařízení: 

 a) pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, pokud je k tomu účelu určen. 
b) pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k tomu účelu určen. 
c) jakýmkoli úkonem určené obsluhy.  

 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.1 písm.i) 
59.  K minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení patří: 

 a) vybavení ovládačem, pokud je to technicky možné. 
b) vybavení alespoň jedním ovládačem podle typu funkcí. 
c) vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení. 

 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.1 písm.j) 
60.  K minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení patří vybavení ovládačem pro nouzové zastavení: 

 a) který zablokuje spouštěcí ovládače tam, kde je to nutné. 
b) který zablokuje spouštěcí ovládače tam, kde stanoví zaměstnavatel. 
c) který zablokuje spouštěcí ovládače tam, kde je to možné. 

 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.1 písm. k) 
 



 

 

 
61.  Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  musí být mj. dodrženy zásady: 

 a) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, pokud nejsou v rozporu se zásadami báňské technologie. 
b) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zásady báňské technologie, jakož i požadavky ochrany pra-

covního prostředí. 
c) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyjma zásad báňské technologie. 

 Předpis: zákon 61/1988 § 5 odst. 1 
62.  Požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornic-

kým způsobem, stanoví: 
 a) Český báňský úřad. 

b) Technická inspekce ČR. 
c) zaměstnavatel. 

 Předpis: zákon 61/1988 § 5 odst. 3 
63.  Oblastní inspektorát práce mj. např.: 

 a) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, lhůty k jejich odstranění stanovuje zaměstnavatel. 
b) po dohodě se zástupcem zaměstnanců a zaměstnavatelem ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontro-

le. 
c) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění. 

 Předpis: zákon 251/2005 § 5 písm. b) 
64.  Na fyzické nebo právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona a nikoho nezaměstnávající se působnost oblastního 

inspektorátu práce: 
 a) vztahuje. 

b) nevztahuje. 
c) částečně vztahuje. 

 Předpis: zákon 251/2005 § 6 písm. c) 
65.  K obsahu pracovnělékařských služeb při hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců patří: 

 a) pouze zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav. 
b) zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního 

stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, pokud je to požadováno zaměstnavatelem. 
c) zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního 

stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci. 
 Předpis: Vyhl. 79/2013, § 2 písm. a) odst. 1 
66.  Pracovnělékařskými prohlídkami jsou: 

 a) lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v oboru 
všeobecné praktické lékařství. 

b) pouze lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 
c) lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v jakémkoli 

oboru. 
 Předpis: Vyhl. 79/2013, § 2 písm. a) odst. 1 
67.  Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li 

výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly:  
 a) zaměstnavatel v plánu údržby. 

b) zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. 
c) odborně způsobilá osoba místním provozním bezpečnostním předpisem. 

 Předpis: NV 378/01, § 4 odst.1  
68.  Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za:  

 a) 24 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem. 
b) 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li odborně způsobilá osoba 

rozsah a četnost následných kontrol jinak. 
c) 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, 

popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 
 Předpis: NV 378/01, § 4 odst.2  
69.  Provozní dokumentace musí být uchovávána:  

 a) po celou dobu provozu zařízení. 
b) po celou dobu provozu zařízení, nestanoví-li zaměstnavatel v návodu jinak. 
c) po celou dobu provozu zařízení a minimálně 5 let po jeho ukončení. 

 Předpis: NV 378/01, §4 odst.3 
 



 

 

70.  Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně: 
 a) 1,8 m. 

b) 2,8 m. 
c) 3,8 m.  

 Předpis: NV 591/06, příloha č.1 část I, odst.1 písm. a) 
71.  Nelze-li u prací na stavbě prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů provést ohrazení 

ani zábrany, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například:  
 a) přítomností koordinátora bezpečnosti na stavbě. 

b) řízením provozu nebo střežením. 
c) jiným způsobem, pokud je to možné. 

 Předpis: NV 591/06, příloha č.1 část I, odst.1, písm. c) 
72.  Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení:  

 a) úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. 
b) bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
c) bezpečnosti práce z pohledu kvality pracovních podmínek. 

 Předpis: Vyhl. 432/03, §2 odst.1 
73.  Při zařazování prací do kategorií se bere v úvahu vzájemné ovlivňování účinků jednotlivých faktorů, pokud je toto ovlivňování: 

 a) na podkladě posouzení orgánu ochrany zdraví možné. 
b) na podkladě současných vědeckých poznatků známé. 
c) posouzeno odborně způsobilou osobou jako možné. 

 Předpis: Vyhl. 432/03, §2 odst.3 
74.  Stanovený výrobek, má-li být uveden na trh, popřípadě do provozu, musí nebo může být v rozsahu a za podmínek stanovených:  

 a) nařízením vlády pouze opatřen stanoveným označením. 
b) výrobcem opatřen stanoveným označením, a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k němu vydáno nebo přiloženo ES 

prohlášení o shodě nebo jiný dokument. 
c) nařízením vlády opatřen stanoveným označením, a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k němu vydáno nebo přilo-

ženo ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument. 
 Předpis: Z 22/97, §13,odst.2 
75.  Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že:  

 a) výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení 
stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. 

b) výrobek splňuje technické požadavky stanovené výrobcem, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. 
c) výrobek splňuje všechny požadavky, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při 

posouzení jeho shody dodržen výrobcem stanovený postup. 
 Předpis: Z 22/97, §13, odst.3 
76.  Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:  

 a) pouze provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k 
práci. 

b) hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlí-
dek a hodnocení zdravotního stavu, poradenství, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích. 

c) pouze poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemo-
cemi souvisejícími s prací a školení v poskytování první pomoci. 

 Předpis: Z 373/2011, §53 
77.  Zaměstnavatel je povinen při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce vybavit jej žádostí obsahující údaje:   

 a) pouze o druhu práce. 
b) o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, pokud je to nutné. 
c) o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno. 

 Předpis: Z 373/2011, §55 
78.  Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je: 

 a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. 
b) pouze poskytovatel v oboru pracovní lékařství. 
c) poskytovatel, se kterým uzavřel zaměstnavatel smlouvu o poskytování. 

 Předpis: Z 373/2011, §54, odst.1 
79.  Při zařazování zaměstnanců k práci zaměstnavatel:  

 a) má přihlížet k závěrům lékařských posudků o zdravotní způsobilosti. 
b) je povinen postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti. 
c) je povinen postupovat podle závěrů lékařských posudků v případě kategorie II, III a IV. 

 Předpis: Z 373/2011, §55, odst.1 



 

 

80.  Rozsah pracovnělékařských služeb se stanoví s ohledem na:  
 a) zdravotní náročnost vykonávaných prací pouze dle jejich zařazení do kategorií podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

b) zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií podle zákona o ochraně veřejného zdraví, podle 
obsahu činností, a podle doby stanovené zaměstnavatelem. 

c) zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií podle zákona o ochraně veřejného zdraví, podle 
obsahu činností a podle doby potřebné k jejich zajištění. 

 Předpis: Vyhl. 79/2013, § 4 
81.  Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměst-

nance s ohledem na: 
 a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve všech oblastech činnosti zaměstnavatele 

b) k činnostem registrovaným v obchodním rejstříku. 
c) k předmětu činnosti zaměstnavatele, pokud nezajistí tyto úkoly externě odborně způsobilou osobou. 

 Předpis: Z 309/06, §9 odst.1 písm. a) 
82.  Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměst-

nance s ohledem na: 
 a) vzdělání a zkušenosti zaměstnanců. 

b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců. 
c) základní vzdělání, zkušenosti a výcvik zaměstnanců. 

 Předpis: Z 309/06, §9 odst.1 písm. b) 
83.  Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměst-

nance s ohledem: 
 a) na počet zaměstnanců a externích pracovníků. 

b) na počet zaměstnanců a externích pracovníků a jejich odbornou připravenost. 
c) na počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci. 

 Předpis: Z 309/06, §9 odst.1 písm. c) 
84.  Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik:  

 a) sám 
b) sám, má-li k tomu potřebné znalosti 
c) sám, má-li k tomu potřebné zkušenosti 

 Předpis: Z 309/06, §9 odst.3 písm. a) 
85.  Zaměstnává-li zaměstnavatel 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik:  

 a) sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 
b) sám, je-li k tomu odborně způsobilý, a jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 
c) sám, má-li k tomu potřebné znalosti, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 

 Předpis: Z 309/06, §9 odst.3 písm. b) 
86.  Zaměstnává-li zaměstnavatel více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik:  

 a) sám, je-li k tomu odborně způsobilý, a jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 
b) sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 
c) vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 

 Předpis: Z 309/06, §9 odst.3 písm. c) 
87.  Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace: 

 a) o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců 
nebo vést k poškození jejich zdraví, a dále podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením 
práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

b) o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců a 
kolemjdoucích nebo vést k poškození jejich zdraví. 

c) o zásadních skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnan-
ců nebo vést k poškození jejich zdraví. 

 Předpis: Z 309/06, §9 odst.4 písm. c) 
88.  Značky příkazu mají: 

 a) kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; modrá část zaujímá nejméně 30% plochy značky 
b) kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; modrá část zaujímá nejméně 50% plochy značky 
c) kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; modrá část zaujímá nejméně 60% plochy značky 

 Předpis: NV 375/17  §3, odst.3 
 
 
 
 



 

 

89.  Světelná plocha značek a světelné signály musí vytvářet kontrast vhodný v prostředí, v němž jsou použity, a nesmí oslňovat. Jestli-
že značka obsahuje kresbu, která popisuje situaci nebo nařizuje či zakazuje určité chování, musí být:  

 a) jednoduchá, srozumitelná a musí obsahovat jen nezbytné podrobnosti. 
b) jednoduchá, srozumitelná a musí obsahovat dostatečné podrobnosti popisující situaci. 
c) jednoduchá, srozumitelná a musí obsahovat piktogramy.  

 Předpis: NV 375/17, §2,odst.2 
90.  Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie musí být:  

 a) vybaveny nouzovým zdrojem pro případ poškození. 
b) vybaveny osvětlením pro případ přerušení dodávky energie. 
c) vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie. 

 Předpis: NV 375/17, §2,odst.3 
91.  Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být:  

 a) i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění 
objektu. 

b) viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu, v případě přerušení 
dodávky energie musí být zabezpečena organizace úniku a evakuace osob jiným způsobem 

c) i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu 10 minut 
 Předpis: NV 375/17, §2,odst.4 
92.  Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí, aby zůstal zachován jejich vzhled a původní funkční 

vlastnosti, být:  
 a) udržované a revidované; v případě nutnosti musí být provedena jejich revize odborně způsobilou osobou (revizním tech-

nikem). 
b) udržované a kontrolované; v případě nutnosti musí být nahrazeny jinými. 
c) pouze kontrolované; v případě nutnosti musí být bezodkladně opraveny. 

 Předpis: NV 375/17, §2, odst.5 
93.  Značky zákazu mají:  

 a) kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; černý piktogram, červený 
okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 5 % plochy značky. 

b) kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; černý piktogram, červený 
okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 95 % plochy značky. 

c) kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; červený okraj a šikmý pruh 
zaujímají nejméně 35 % plochy značky. 

 Předpis: NV 375/17, §3,odst.1 
94.   Značky výstrahy mají:  

 a) trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; žlutá část zaujímá nejméně 50 % plochy 
značky. 

b) trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; černý piktogram s černým okrajem zaují-
má nejméně 5 % plochy značky. 

c) trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; černý piktogram s černým okrajem zaují-
má nejméně 90 % plochy značky. 

 Předpis: NV 375/17, §3,odst.2 
95.  Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první 

pomoci mají:  
 a) obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí; zelená část zaujímá nejméně 50% plochy značky 

b) obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí 
c) obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí 

 Předpis: NV NV 375/17, §3,odst.4 
96.  Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim mají:  

 a) obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 5 % plochy 
značky. 

b) obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy 
značky. 

c) obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí; červená část zaujímá nejméně 50 % plo-chy 
značky. 

 Předpis: NV 375/17, §3,odst.5 
 
 
 
 



 

 

97.  Je-li značka zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu a její piktogram značí šipku, je tvořena:  
 a) třemi úsečkami, přičemž konce dvou kratších šikmých úseček označujících směr s delší úsečkou nesplývají. 

b) čtyřmi úsečkami, přičemž konce dvou kratších šikmých úseček označujících směr s delší úsečkou nesplývají. 
c) třemi úsečkami, přičemž konce dvou kratších šikmých úseček označujících směr s delší úsečkou splývají. 

 Předpis: NV 375/17, §3,odst.6 
98.  Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří:  

 a) střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 15 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít fotolumi-
niscenčního materiálu žlutozelené barvy. 

b) střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít fotolumi-
niscenčního materiálu žlutozelené barvy. 

c) střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít fotolumi-
niscenčního materiálu zelené barvy. 

 Předpis: NV 375/17, §3,odst.7 
99.  Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost (zdvihacích) zařízení, rozsah 

a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní zkoušky se provádí:  
 a) v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace. 

b) v rozsahu a ve lhůtách předepsaných zaměstnavatelem. 
c) v rozsahu a ve lhůtách předepsaných odborně způsobilou osobou – revizním technikem zdvihacích zařízení. 

 Předpis: Vyhl. 19/1979 § 7 
100.  Opěrné, dvojité a závěsné žebříky - žebříky - musí mít jednotnou vzdálenost příčlí:  

 a) nejméně 0,33 m; příčle se nesmějí v bočnicích otáčet 
b) nejvíce 0,33 m; příčle se nesmějí v bočnicích otáčet 
c) nejvíce 0,33 m; příčle se nesmějí vylamovat 

 Předpis: V 48/82, §205,odst.2 



 

 

Okruh 2: Soubor otázek k okruhu definovanému přílohou č. 1 k nařízení vlády 592/2006  Sb.: 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 
 
Soubor zastoupen předpisy v následujícím počtu otázek: 
Z 262/2006 (9 otázek) 
Z 309/2006 (13 otázek) 
Z 258/2000 (9 otázek) 
Z 373/2011 (2 otázky) 
NV 27/2002 (3 otázky) 
NV 339/2017 (2 otázky) 
NV 101/2005 (1 otázka) 
NV 272/2011 (4 otázky) 
NV 168/2002 (10 otázek) 
NV 361/2007 (5 otázek) 
NV 362/2005 (5 otázek) 

NV 591/2006 (1 otázka) 
NV 406/2004 (5 otázek) 
NV 291/2015 (3 otázky) 
NV 375/2017 (13 otázek) 
Vyhl. 21/1979 (1 otázka) 
Vyhl. 73/2010 (1 otázka) 
Vyhl. 180/2015 (6 otázek) 
Vyhl. 50/1978 (2 otázky) 
Vyhl. 48/1982 (2 otázky) 
Vyhl. 79/2013 (3 otázky) 

 
Poř.č. Otázka 
101.  Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organiza-

cí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření: 
 a) k předcházení rizikům. 
b) k úplné eliminaci rizik. 
c) na základě pokynů odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. 

 Předpis:Z 262/06 § 102 odst.1) 
102.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze: 

 a) zaměstnanci, kteří jsou držiteli zdravotního průkazu. 
b) zdraví zaměstnanci. 
c) zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti 

vůči nákaze. 
 Předpis: Z 262/06 § 103 odst. 1 písm. c) 
103.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena mj. tak, aby pro-

story pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců: 
 a) měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, pokud je to možné. 
b) měly pouze stanovené rozměry. 
c) měly stanovené rozměry, provedení a vybavení. 

 Předpis: Z 309/06, §2 odst.1 písm. c) 
104.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena mj. tak, aby byly 

stále volné: 
 a) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest. 
b) únikové cesty a východy, dopravní komunikace k nim pouze v případě potřeby. 
c) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest; není-li možné zabezpečit průchod-

nost, po nezbytně nutnou dobu je zaměstnavatel povinen zajistit na nebezpečných úsecích stálý dozor. 
 Předpis: Z 309/06, §2 odst.1 písm. d) 
105.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro 

přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby v rozsahu dohodnutém s příslušným: 
 a) vedoucím zaměstnancem. 
b) poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 
c) hygienickým zařízením. 

 Předpis: Z 309/06, §2 odst.1 písm. f) 
106.  Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti: 

 a) s pracovními úrazy 
b) se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, po dohodě s odborovou organizací 
c) se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Předpis: Z 262/06 § 103 odst. 1 písm. i) 
 
 



 

 

107.  Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a 
realizaci stavby, k nimž mj. patří: 
 a) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace. 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, pokud byla zhotovena. 
c) uspořádání staveniště podle pokynů stavbyvedoucího. 

 Předpis: Z 309/06, §3 odst.2 písm. b) 
108.  Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a 

realizaci stavby, k nimž mj. patří provádění kontroly: 
 a) u strojů vždy před prvním použitím, u technických zařízení, přístrojů a nářadí během používáním s cílem odstranit 

nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví. 
b) před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí během používání s cílem splnit plán údržby. 
c) před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 
ochranu zdraví. 

 Předpis: Z 309/06, §3 odst.2 písm f) 
109.  Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a 

realizaci stavby, k nimž mj. patří přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle: 
 a) skutečného postupu prací. 
b) dokumentace skutečného provedení stavby. 
c) podle požadavků investora. 

 Předpis: Z 309/06, §3 odst.2 písm. k) 
110.  Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a 

realizaci stavby, k nimž. mj. patří předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které: 
 a) se mohou zdržovat na staveništi, a to i bez vědomí zhotovitele. 
b) se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi. 
c) s vědomím zhotovitele nebo bez něj mohou zdržovat na staveništi. 

 Předpis: Z 309/06, §3 odst.2 písm. l) 
111.  Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě pro-

jektu a realizaci stavby, k nimž. mj. patří vedení evidence přítomnosti: 
 a) zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 
b) pouze zaměstnanců na staveništi, pokud mu bylo písemně předáno. 
c) zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, pokud tak stanovila odborně způsobilá 

osoba v prevenci rizik. 
 Předpis: Z 309/06, §3 odst.2 písm. o) 
112.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly vybaveny ochrannými 

zařízeními:  
 a) která jsou stanovena v průvodní dokumentaci. 
b) která zamezují nadměrnému poškození zdraví zaměstnanců. 
c) která chrání život a zdraví zaměstnanců. 

 Předpis: Z 309/06, §4 odst.1 písm. a) 
113.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly vybaveny nebo uprave-

ny tak, aby: 
 a) odpovídaly ergonomickým požadavkům, a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních 

podmínek. 
b) odpovídaly ergonomickým požadavkům, a aby zaměstnanci nebyli vystaveni riziku. 
c) odpovídaly ergonomickým požadavkům.  

 Předpis: Z 309/06, §4 odst.1 písm. b) 
114.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly: 

 a) pravidelně a řádně udržovány a kontrolovány a v případě, že to požaduje revizní technik, revidovány. 
b) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a v případě, že to požaduje místní provozní bezpečnostní předpis, také 

revidovány. 
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

 Předpis: Z 309/06, §4 odst.1 písm. c) 
 
 
 
 



 

 

 
115.  Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jed-

notvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být: 
 a) přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba 

výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena. 
b) přerušovány bezpečnostními přestávkami v případech stanovených odborně způsobilou osobou. 
c) přerušovány bezpečnostními přestávkami nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. 

 Předpis: Z 309/06, §5  odst.1 písm. a), b) c) 
116.  Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným 

rizikem: 
 a) pracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, jen pokud to schválil Oblastní inspektorát práce. 
b) nikdy nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance. 
c) nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak. 

 Předpis: Z 309/06, §5 odst.1 písm. e) 
117.  Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a to:  

 a) do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu. 
b) do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu. 
c) do 30 kalendářních dnů ode dne jejich zápisu do obchodního rejstříku. 

 Předpis: Z 258/00, §37, odst.2 
118.  Zaměstnavatel v žádosti o zařazení práce do kategorie mj. uvede: 

 a) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracov-
ních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice. 

b) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracov-
ních podmínek v běžné a mimořádné směně. 

c) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rizikům. 
 Předpis: Z 258/00, §37, odst.3 písm. c) 
119.  Zaměstnavatel v žádosti o zařazení práce do kategorie mj. uvede opatření přijatá k ochraně zdraví: 

 a) osob pohybujících se s jeho vědomím na pracovišti. 
b) zaměstnanců vykonávajících danou práci. 
c) zaměstnanců, žen a mladistvých vykonávajících danou práci. 

 Předpis: Z 258/00, §37, odst. 3 písm. g) 
120.  Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:  

 a) práce, které zařadil do druhé kategorie, a předložit údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až d), f) a g) a dále protokoly 
o měření nebo vyšetření rizikových faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38 odst. 1 nebo protokol o 
odborném hodnocení podle § 38 odst. 2, pokud bylo toto hodnocení provedeno. 

b) práce, které zařadil do třetí kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení. 
c) práce, které zařadil do čtvrté kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení. 

 Předpis: Z 258/00, §37, odst.4 
121.  Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může z moci úřední rozhodnout o: 

 a) zařazení práce, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací druhé kategorie, do nižší kategorie. 
b) zařazení práce, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací třetí kategorie, do první kategorie. 
c) zařazení práce první nebo druhé kategorie do kategorie rizikových prací (§ 39). 

 Předpis: Z 258/00, §37, odst.6 
122.  Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je mj. povinen u každého zaměstnance ode dne 

přidělení rizikové práce vést evidenci: 
 a) o jménu, příjmení a rodném čísle. 
b) o jménu a příjmení nebo o rodném čísle. 
c) pouze o jménu a příjmení. 

 Předpis: Z 258/00, §40, písm. a) odst. 1 
123.  Zaměstnavatel je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s používáním biologických činitelů skupin 2 

až 4, jakož i opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu:  
 a) předem oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
b) předem projednat s příslušným lékařem závodní preventivní péče 
c) předem projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

 Předpis: Z 258/00, §41, odst.3 
 
 
 



 

 

 
124.  Zaměstnavatel, který z individuálního zdroje vyrábí teplou vodu pro účely osobní hygieny zaměstnanců, je povinen zajistit:  

 a) aby v této vodě nebyly překročeny hygienické limity mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických 
ukazatelů upravené prováděcím právním předpisem 

b) aby v této vodě nebyly překročeny hygienické limity pouze mikrobiologických ukazatelů upravené prováděcím 
právním předpisem 

c) aby byly pravidelně prováděny rozbory vzorků  
 Předpis: Z 258/00, §41a, odst.1 
125.  Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle zákona 258/2000 Sb. hradí:  

 a) zaměstnanec 
b) zaměstnavatel 
c) zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

 Předpis: Z 258/00, §42 
126.  Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci při chovu zvířat mj. tak, aby byla věnována zvýšená pozornost 

zvířatům: 
 a) při havarijních situacích a situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty. 
b) při rekonstrukci po havarijních situacích. 
c) v případě havarijních situací, pokud tak stanoví jednotka IZS. 

 Předpis: NV 27/02, §2 odst. 1 písm. a) 
127.  Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci při chovu zvířat tak, aby byla věnována zvýšená pozornost 

zvířatům: 
 a) poraněným nebo postiženým následky poranění nebo nakaženým infekčními nebo přenosnými nemocemi. 
b) poraněným nebo postiženým následky poranění nebo nakaženým infekčními nebo přenosnými nemocemi, pokud 

se chovají agresivně. 
c) poraněným nebo postiženým následky poranění nebo nakaženým infekčními nebo přenosnými nemocemi, pokud 

je to vhodné. 
 Předpis: NV 27/02, §2 odst. 1 písm. d) 
128.  Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na:  

 a) vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění 
jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců osobami jiného zaměstnavatele, kteří se s jeho 
vědomím pohybují na pracovišti. 

b) vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky a bezpečnost provádění 
jednotlivých pracovních úkonů osamoceným způsobem. 

c) vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění 
jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců nepříznivými povětrnostními podmínkami, zvířaty 
nebo hmyzem. 

 Předpis: NV 339/17, §3 odst. 1 
129.  Zaměstnanec (při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) musí být zaměstnavatelem před zahájením prací mj. 

seznámen se:  
 a) způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky. 
b) se způsobem zajišťování první pomoci a v případě potřeby vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.  
c) se způsobem zajišťování první pomoci v rozsahu stanoveném odborně způsobilou osobou.  

 Předpis: NV 339/17, §3 odst. 2 
130.  Zaměstnavatel zajistí stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce 

technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, mj. s ohledem na:  
 a) jejich provedení, doporučení bezpečnostního technika a způsob používání. 
b) jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání. 
c) jejich provedení a způsob používání; v případě potřeby může vzít v úvahu doporučení výrobce. 

 Předpis: NV 101/05, §3 odst.4, písm. a) 
131.  Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k odstranění nebo minimalizaci hluku 

překračují ekvivalentní hladiny hluku A přípustný expoziční limit 80 dB, musí zaměstnavatel:  
 a) poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů dané-

ho hluku. 
b) poskytnout zaměstnancům na vyžádání osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu. 
c) přerušit činnost a odstavit příslušná zařízení do doby uplatnění nových opatření. 

 Předpis: NV 272/11, §10  odst.1 
 
 
 



 

 

 
132.  Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel 

zajistit, aby:  
 a) se na pracovišti zaměstnanci nepohybovali. 
b) osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci obdrželi. 
c) osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci používali. 

 Předpis: NV 272/11, §10  odst.2 
133.  Zaměstnavatel provádí hodnocení rizika vibrací na základě znalosti údajů o předpokládané míře zátěže vibracím a podmí-

nek užívání zařízení uváděných výrobcem. Hodnocení a měření vibrací se provádí:  
 a) pravidelně dle kontrolního a zkušebního plánu. 
b) pravidelně a dále vždy, pokud dojde ke změně zaměstnance. 
c) pravidelně a dále vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce. 

 Předpis: NV 272/11, §17  odst.1 
134.  Při hodnocení rizika vibrací zaměstnavatel přihlíží zejména k: 

 a) úrovni typu a době trvání expozice včetně expozice přerušovaným vibracím a opakovaným rázům. 
b) úrovni typu a době trvání expozice; to se netýká expozice přerušovaným vibracím. 
c) pouze době trvání expozice včetně expozice přerušovaným vibracím a opakovaným rázům. 

 Předpis: NV 272/11, §17  odst.2 písm. a) 
135.  Zaměstnanec má právo mj. na informace o: 

 a) rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením, požádá-li o ně. 
b) rizicích jeho práce; informace musí být schválená bezpečnostním technikem. 
c) rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumi-

telná. 
 Předpis:Z 262/06 § 106, odst. 1 
136.  Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to 

zejména:  
 a) uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
b) uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření  
c) svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Předpis: Z 262/06 § 106, odst. 3 
137.  Zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy, obsluze, 

opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky, tak, 
aby: 
 a) byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a určen zaměstnanec, který 

nakládku a vykládku provádí. 
b) byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu bez ohledu na odpovědnosti a 

pravomoci. 
c) byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a určen zaměstnanec, který řídí a 

koordinuje tuto činnost. 
 Předpis: NV 168/02, příloha č.1  odst.1 písm. a) 
138.  K požadavkům na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

silniční dopravy, mj. patří vydání organizačních pokynů pro: 
 a) vykládku a nakládku zvláště těžkých nebo rozměrných nákladů. 
b) vykládku a nakládku pouze u rozměrných nákladů.  
c) nakládku pouze těžkých nákladů. 

 Předpis: NV 168/02, příloha č.1  odst.1 písm. b) 
139.  K požadavkům na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

silniční dopravy, mj. patří vyznačení pracoviště mimo pozemní komunikace v případě potřeby: 
 a) výstražnými tabulkami, dopravními značkami, případně vyznačením nebezpečných míst pracoviště za dobré viditel-

nosti světly nebo odrazkami. 
b) výstražnými tabulkami, dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo 

zasypání dopravního prostředku. 
c) nahrnutím zeminy tam, kde nehrozí nebezpečí zřícení nebo zasypání dopravního prostředku. 

 Předpis: NV 168/02, příloha č.1  odst.1 písm. c) 
 
 
 
 



 

 

 
140.  K požadavkům na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

silniční dopravy, mj. patří, aby byl zaměstnanec při pohybu na pracovišti mimo pozemní komunikace: 
 a) seznámen s místními provozními podmínkami v případě, že tak stanovil bezpečnostní technik. 
b) seznámen s dopravním řádem v případě, že to vyžadují okolnosti. 
c) seznámen s místními provozními podmínkami v případě, že to vyžadují okolnosti. 

 Předpis: NV 168/02, příloha č.1  odst.1 písm. d) 
141.  Zaměstnavatel (při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních 

činností, při nichž se používají dopravní prostředky) je mj. povinen zajistit, aby zaměstnanec: 
 a) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména v ochranném pásmu 

inženýrských sítí, a nevjížděl na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný. 
b) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména v ochranném pásmu 

inženýrských sítí, a nevjížděl na místa, která nejsou označena příslušnými značkami. 
c) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě pouze z hlediska sjízdnosti. 

 Předpis: NV 168/02, příloha č.1 odst.2 písm. a) 
142.  Zaměstnavatel (při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních 

činností, při nichž se používají dopravní prostředky) je mj. povinen zajistit, aby zaměstnanec: 
 a) prováděl pouze kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování 

dopravního prostředku. 
b) prováděl kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního 

prostředku a po odpojení prováděl kontrolu odpojení a zajišťoval rozpojené dopravní prostředky proti samovolné-
mu pohybu. 

c) prováděl kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního 
prostředku, pokud je to stanoveno místním provozním bezpečnostním předpisem. 

 Předpis: NV 168/02, příloha č.1  odst.2 písm. d) 
143.  Zaměstnavatel (při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních 

činností, při nichž se používají dopravní prostředky) je mj. povinen zajistit, aby zaměstnanec: 
 a) neprováděl bez přítomnosti odborně způsobilé osoby odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na po-

zemních komunikacích. 
b) používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně 

vstoupit na dobu delší než 10 minut, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hod-
not. 

c) používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně 
vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot. 

 Předpis: NV 168/02, příloha č.1  odst.2 písm. e) 
144.  U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povi-

nen zajistit, aby: 
 a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny. 
b) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4 hodiny. 
c) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 6,5 hodiny. 

 Předpis: NV 168/02, příloha č.1  odst.3 písm. a) 
145.  U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povi-

nen zajistit, aby 
 a) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost. 
b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru 

na vozidlo a jeho náklad. 
c) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost s výjimkou činností vyplývající z jeho pracovních povin-

ností. 
 Předpis: NV 168/02, příloha č.1 odst.3 písm. b) 
146.  U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povi-

nen zajistit, aby 
 a) vedl v listinné formě denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. 
b) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením týdenní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání 

bezpečnostních přestávek. 
c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání 

bezpečnostních přestávek. 
 Předpis: NV 168/02, příloha č.1 odst.3 písm. c) 

 
 



 

 

 
147.  U chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, a u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají 

dráždivý nebo senzibilizující účinek na kůži, je nezbytné zajistit, aby:  
 a) zaměstnanec byl vybaven vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem. 
b) zaměstnanec nejpozději po uplynutí maximální doby činnosti tuto přerušil bezpečnostní přestávkou v trvání nejmé-

ně 30 minut. 
c) zaměstnanec obdržel v dostatečném množství ochranné krémy. 

 Předpis: NV 361/07, §11 odst.1 
148.  Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně 

jeho zdraví zahrnovat: 
 a) pouze zákaz jídla a pití na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem. 
b) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osob-

ních ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené pracoviště 
c) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osob-

ních ochranných pracovních prostředcích. 
 Předpis: NV 361/07, §38  odst.1 písm. a) 
149.  Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně 

jeho zdraví mj. zahrnovat: 
 a) pravidelnou kontrolu, čištění a dezinfekci osobních ochranných pracovních prostředků; pokud je to technicky mož-

né, rovněž jejich ukládání na místě k tomu určeném. 
b) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci 

zásadně před použitím. 
c) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, 

pokud možno před každým použitím, avšak vždy po použití. 
 Předpis: NV 361/07, §38  odst.1 písm. d) 
150.  Zaměstnanec je mj. povinen dodržovat: 

 a) pouze právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
b) právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl 

řádně seznámen a prokazatelně z nich vyzkoušen. 
c) právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl 

řádně seznámen. 
 Předpis: Z 262/06 § 106 odst. 4 písm. c) 
151.  Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky: 

 a) na pracovištích nacházejících se ve stanovené výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život 
nebo zdraví osob. 

b) na přístupových komunikacích nacházejících se ve stanovené výšce nad látkami ohrožujícími v případě pádu život 
nebo zdraví osob. 

c) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohro-
žujícími v případě pádu život nebo zdraví osob. 

 Předpis: NV 362/05, §3, odst.1 písm. a) 
152.  Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propad-

nutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění na všech ostatních pracovištích a pří-
stupových komunikacích, pokud: 
 a) leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m 
b) leží ve výšce nad 2,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 2,5 m 
c) leží ve výšce nad 3,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 3,5 m 

 Předpis: NV 362/05, §3, odst.1 písm. b) 
153.  Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel:  

 a) přednostně pomocí osobních ochranných pracovních pomůcek. 
b) přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany. 
c) pomocí osobních ochranných pracovních pomůcek nebo prostředků kolektivní ochrany; o výběru rozhoduje bez-

pečnostní technik. 
 Předpis: NV 362/05, §3,  odst.2 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
154.  Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 

0,25 m, byly:  
 a) zásadně zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí. 
b) bez zbytečného odkladu zakryty poklopy o odpovídající únosnosti, nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny tech-

nickým prostředkem ochrany proti pádu. 
c) bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí, nebo aby volné 

okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu. 
 Předpis: NV 362/05, §3,odst.5 
155.  Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení bezpečné proti prolomení, bylo prove-

deno: 
 a) zajištění proti propadnutí. 
b) bezprostředně po jejich vzniku zajištění proti propadnutí.  
c) zajištění proti propadnutí, stanoví-li tak bezpečnostní technik. 

 Předpis: NV 362/05, §3, odst.6 
156.   Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí:  

 a) označení hranic staveniště libovolným způsobem a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  
b) označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, v případě potřeby provádí 

jejich kontroly. 
c) označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení.  
 Předpis: NV 591/06, příloha č.1 část I, odst.2 
157.  Při uplatňování zásad prevence rizik nebo k zajištění ochrany před výbuchem přijímá zaměstnavatel technická nebo orga-

nizační opatření přiměřená povaze provozu v souladu se zásadami, které uplatňuje podle charakteru činnosti v následují-
cím pořadí: 
 a) a)  předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

b) zabránění iniciace výbušné atmosféry, 
c) snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

b) a) zabránění iniciace výbušné atmosféry, 
b) snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
c) předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

c) a) předcházení vzniku výbušné atmosféry, 
b) snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
c) zabránění iniciace výbušné atmosféry, 

 Předpis: NV 406/04, § 2 odst.1 
158.  Při posuzování rizika výbuchu zaměstnavatel  

 a) bere na zřetel používaná zařízení včetně instalace, látky, technologické procesy, pracovní postupy a jejich možné 
vzájemné působení pouze, pokud tak stanoví bezpečnostní technik 

b) bere na zřetel pouze používaná zařízení včetně instalace 
c) bere na zřetel používaná zařízení včetně instalace, látky, technologické procesy, pracovní postupy a jejich možné 

vzájemné působení 
 Předpis: NV 406/04, § 3 odst.1 
159.  Riziko výbuchu zaměstnavatel posuzuje:  

 a) se zřetelem na všechny okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
b) komplexně se zřetelem na všechny okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
c) komplexně se zřetelem na všechny okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu a na pravděpodobnost výsky-

tu rizika 
 Předpis: NV 406/04, § 3 odst.2 
160.  Písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem vypracuje zaměstnavatel: 

 a) před zahájením výkonu práce; při změně pracoviště, zařízení nebo organizace práce, které jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ji aktualizuje. 

b) před zahájením výkonu práce a zásadně vždy při změně pracoviště.   
c) před zápisem činnosti do obchodního rejstříku.  

 Předpis: NV 406/04, § 6 odst.2 
 
 
 
 
 



 

 

161.  V písemné dokumentaci o ochraně před výbuchem zaměstnavatel uvede, ve kterých prostorech smějí být činnosti k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví prováděny jen v souladu: 
 a) s jeho písemným pokynem; na základě tohoto pokynu smějí být zahájeny práce. 
b) s jeho písemným příkazem. 
c) s jeho písemným pokynem a které činnosti smějí být prováděny pouze na základě písemného příkazu k provedení 

prací; rovněž uvede zaměstnance, kteří jsou oprávněni takový příkaz vydat. 
 Předpis: NV 406/04, § 6 odst.3 
162.  Zaměstnavatel je povinen s odborovou organizací nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ane-

bo přímo se zaměstnanci mj. projednat:  
 a) vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a 

zařazení prací do kategorií podle zvláštního právního předpisu. 
b) vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a 

zařazení prací do kategorií, pokud tak stanovila hygienická stanice. 
c) pouze vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení. 

 Předpis: Z 262/06 § 108 odst. 2 písm. c) bod 2. 
163.  Těhotným zaměstnankyním jsou mj. zakázány práce: 

 a) spojené pouze s fyzickou zátěží.  
b) spojené s používáním přístrojů. 
c) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů. 

 Předpis: V 180/15, § 2, odst. (1) písm. b) 
164.  Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce mj. spojené s expozicí: 

 a) celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací., překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB. 

b) vibracím přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpi-
su. 

c) vibracím přenášeným na ruce bez ohledu na další okolnosti. 
 Předpis: V 180/15, § 2, odst.(1) písm. f) 
165.  Těhotným zaměstnankyním jsou mj. zakázány práce, spojené s/se: 

 a) značným znečištěním kůže oleji. 
b) znečištěním minerálními oleji bez ohledu na rozsah. 
c) expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou 

rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi nebo standardními 
větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie  

 Předpis: V 180/15, § 2, odst. (1) písm. g) 
166.  Mladistvým jsou zakázány práce: 

 a) spojené pouze s fyzickou zátěží.  
b) spojené s používáním přístrojů. 
c) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů. 

 Předpis: V 180/15, § 5, odst.1 písm. b) 
167.  Mladistvým jsou mj. zakázány práce spojené s: 

 a) expozicí vyjmenovaným chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označují-
cími specifickou rizikovost nebo standardními větami o nebezpečnosti. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 

b) karcinogeny a mutageny a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, pokud jsou uvedeny ve zvláštním 
právním předpisu. 

c) karcinogeny, mutageny a azbestem, jsou-li uvedeny ve zvláštním právním předpisu. 
 Předpis: V 180/15, § 5, odst.1 písm. f) 
168.  Mladistvým jsou mj. zakázány práce spojené s/se: 

 a) expozicí jakéhokoli prachu. 
b) expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky. 
c) dřevem. 

 Předpis: V 180/15, § 5, odst.1 písm. g) 
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169.  Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud není stanoveno jinak, je povinen:  
 a) pouze tehdy, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté anebo 

je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou 
smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. 

b) pouze tehdy, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo 
čtvrté, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. 

c) jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé riziko-
vé, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními před-
pisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. 

 Předpis: Z 373/2011, §54 odst. 2) 
170.  Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je: 

 a) pouze poskytovatel v oboru pracovní lékařství. 
b) pouze poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství. 
c) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. 

 Předpis: Z 373/2011, §54, odst. 1) 
171.  Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti:  

 a) proškoleni z předpisů o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními. 
b) seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními. 
c) seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními, písemně upozorněni na možné ohrožení těmito zaříze-

ními a nabyté znalosti prokázali zkouškou. 
 Předpis: V 50/78, §3, odst.1 
172.  Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti:  

 a) seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení 
elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 

b) seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními 
a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 

c) seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení 
elektrickými zařízeními a písemně poučeni. 

 Předpis: V 50/78, §4, odst.1 
173.  Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii 

první se provádí: 
 a) jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku 
b) pouze jednou za 6 let. 
c) jednou za 5 let, nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. 

 Předpis: Vyhl. 79/13, §11, odst.2 písm. a) 
174.  Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii 

druhé se provádí: 
 a) jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. 
b) pouze jednou za 5 let. 
c) jednou za 5 let, nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. 

 Předpis: Vyhl. 79/13, §11, odst.2 písm. b) 
175.  Osoby v okolí svařování a řezání musí:  

 a) být chráněny před škodlivými účinky těchto procesů. 
b) obdržet osobní ochranné pracovní prostředky. 
c) v době svařování a řezání opustit místa vystavená expozici rizikových faktorů. 

 Předpis: V 48/82, §110, odst.5 
176.  Pokud z hodnocení expozice vyplývá, že zaměstnanec je nebo může být exponován neionizujícímu záření překračujícímu 

nejvyšší přípustné hodnoty: 
 a) je nutné přijmout k ochraně jeho zdraví alespoň jedno z opatření uvedených v nařízení vlády 295/2015 Sb. 
b) je nutné přijmout opatření uvedená v návodu k obsluze. 
c) zváží zaměstnavatel nutnost přijetí opatření. 

 Předpis: NV 291/15, § 6, odst.1) 
177.  Zaměstnavatel před započetím prací spojených s expozicí neionizujícímu záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7•1015 

Hz poskytne zaměstnanci informace o: 
 a) výsledcích zjišťování. 
b) pracovnících provádějících hodnocení. 
c) nejvyšších přípustných hodnotách, způsobu jejich zjišťování a o možných rizicích, která vyplývají z jejich překročení. 

 Předpis: NV 291/15, § 7, písm. a) 



 

 

178.  Ke každému laseru: 
 a) musí být připojena technická dokumentace, v níž jsou obsaženy požadované údaje. 
b) měla by být připojena technická dokumentace. 
c) musí být připojena technická dokumentace, pokud tak stanoví výrobce. 

 Předpis: NV 291/15, § 8 
179.  Zaměstnanci mají, z hlediska účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci: 

 a) povinnost se účastnit prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

b) právo se účastnit prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

c) právo se účastnit prostřednictvím odborové organizace nebo statutárního zástupce zaměstnavatele. 
 Předpis: Z 262/06 § 108 odst. 1 
180.  Zaměstnavatel je povinen organizovat prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  

 a) nejméně jednou v roce na všech svých pracovištích a zařízeních v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem 
zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

b) nejméně jednou za 3 roky na všech svých pracovištích a zařízeních v dohodě s odborovou organizací nebo zástup-
cem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

c) nejméně jednou v roce na vybraných pracovištích. 
 Předpis: Z 262/06 § 108 odst. 5 
181.  Rozměry značky musí odpovídat:  

 a) velikosti překážky nebo nebezpečného místa; rozměry informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a 
požárně bezpečnostního zařízení musí odpovídat jejich počtu a rozměrům. 

b) velikosti překážky nebo nebezpečného místa; rozměry informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a 
požárně bezpečnostního zařízení musí odpovídat jejich počtu a rozměrům a musí umožňovat jejich snadné rozpo-
znání. 

c) velikosti překážky nebo nebezpečného místa; rozměry informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a 
požárně bezpečnostního zařízení musí umožňovat jejich snadné rozpoznání. 

 Předpis: NV 375/2017, §3,odst.8 
182.  Značky označující komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách objektů mají:  

 a) viditelné souvislé pruhy, jejichž barva musí být kontrastní s povrchem komunikace. Pruhy mají zpravidla bílou nebo 
žlutou barvu a jsou umístěny tak, aby vymezovaly bezpečnou vzdálenost. Trvalé komunikace ve venkovních pracov-
ních prostorách jsou podle možností značeny obdobně, pokud nejsou opatřeny vhodným ohrazením nebo chodní-
ky. 

b) viditelné přerušované pruhy, jejichž barva musí být kontrastní s povrchem komunikace. Pruhy mají zpravidla bílou 
nebo žlutou barvu a jsou umístěny tak, aby vymezovaly bezpečnou vzdálenost. Trvalé komunikace ve venkovních 
pracovních prostorách nemusí být označeny. 

c) viditelné souvislé pruhy, jejichž barva musí být bílá nebo žlutá, a jsou umístěny tak, aby vymezovaly bezpečnou 
vzdálenost. Trvalé komunikace ve venkovních pracovních prostorách jsou podle možností značeny obdobně, pokud 
nejsou opatřeny vhodným ohrazením nebo chodníky. 

 Předpis: NV 375/2017, §3,odst.9 
183.  Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků a potrubní vedení, které tyto látky nebo přípravky 

dopravují, musí být:  
 a) po celou dobu jejich skladování nebo přepravy označeny piktogramem na viditelném místě s kontrastním pozadím  
b) po celou dobu jejich skladování nebo přepravy označeny piktogramem na viditelném místě s kontrastním pozadím 

a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo přípravku. 
c) po celou dobu jejich skladování nebo přepravy označeny na viditelném místě vzorcem nebo názvem chemické látky 

nebo přípravku. 
 Předpis: NV 375/2017, §4,odst.1 
184.  Značky označující nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků a potrubní vedení, které tyto látky 

nebo přípravky dopravují, nesmí být snadno odstranitelné, a:  
 a) musí být umístěny na dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení. Značky na potrubním vedení se umís-

ťují v účelných odstupech a v dostatečné vzdálenosti od nebezpečných míst. 
b) nesmí být umístěny na potrubním vedení. 
c) musí být umístěny na dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení. Značky na potrubním vedení se umís-

ťují v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů. 
 Předpis: NV 375/2017, §4,odst.2 

 
 
 



 

 

185.  Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů se umísťují ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli 
zaměstnanců, a:  
 a) na snadno dostupném a viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům na pracovišti a v jeho bez-

prostřední blízkosti. 
b) na obtížně dostupném, ale dobře viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům na pracovišti a v 

jeho bezprostřední blízkosti. 
c) na snadno dostupném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům, které mohou vzniknout pouze přímo na 

pracovišti. 
 Předpis: NV 375/2017, §5,odst.2 
186.  Je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být:  

 a) instalována nad povrchem vnitřní komunikace v minimální výšce 0,5 m. 
b) instalována kdekoli nad povrchem vnitřní komunikace. 
c) instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní. 

 Předpis: NV 375/2017, §5,odst.3 
187.  Zvukové signály musí být snadno rozpoznatelné dobou trvání zvukových impulsů nebo skupin impulsů a intervalů mezi 

nimi a snadno rozpoznatelné od jakýchkoliv jiných zvukových signálů. Jejich úroveň zvuku musí být:  
 a) vyšší než hladina okolního hluku tak, aby byly slyšitelné, aniž by přitom nadměrně obtěžovaly hlukem nebo působily 

bolest. 
b) vyšší než hladina okolního hluku tak, aby byly slyšitelné. 
c) na horní hranici hladiny okolního hluku tak, aby byly slyšitelné, ale nadměrně neobtěžovaly hlukem nebo nepůsobi-

ly bolest. 
 Předpis: NV 375/2017, §5,odst.6 
188.  Při použití zařízení určeného k vysílání signálů s proměnnou nebo stálou frekvencí se použije:  

 a) stálé frekvence k signalizování vyšší úrovně nebezpečí nebo pro naléhavější potřebu zásahu nebo činnosti; signál 
pro opuštění prostoru musí být nepřerušovaný. 

b) proměnné frekvence k signalizování vyšší úrovně nebezpečí nebo pro naléhavější potřebu zásahu nebo činnosti; 
signál pro opuštění prostoru musí být nepřerušovaný. 

c) proměnné frekvence k signalizování vyšší úrovně nebezpečí nebo pro naléhavější potřebu zásahu nebo činnosti; 
signál pro opuštění prostoru musí být přerušovaný. 

 Předpis: NV 375/2017, §5,odst.7  
189.  Komunikace hlasovými signály se uskutečňuje formou jednoduchých, srozumitelných krátkých slov, skupin slov, krátkých 

textů nebo vět. Hlasový signál musí být:  
 a) správně vysloven tak, aby podle něj mohl příjemce signálu vhodným způsobem postupovat, a musí být dostatečně 

hlasitý. 
b) správně vysloven v jazyce, kterému posluchač rozumí, tak, aby podle něj mohl příjemce signálu vhodným způsobem 

postupovat. 
c) správně vysloven v jazyce, kterému posluchač rozumí, tak, aby podle něj mohl příjemce signálu vhodným způsobem 

postupovat, a musí být dostatečně hlasitý. 
 Předpis: NV 375/2017, §5,odst.8 
190.  Signalista při dávání signálu rukou stojí:  

 a) čelem k příjemci signálu a sleduje všechny jím řízené úkony tak, aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost nebo bez-
pečnost jiných zaměstnanců. Nemůže-li signalista všechny úkony sledovat sám, dává signály více signalistů; příjem-
ce signálu musí mít všechny signalisty v zorném poli. 

b) čelem nebo bokem k příjemci signálu. Signalista zásadně všechny úkony sleduje sám. 
c) čelem k příjemci signálu a sleduje všechny jím řízené úkony tak, aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost. Nemůže-li 

signalista všechny úkony sledovat sám, dává signály více signalistů; příjemce signálu musí být včas upozorněn. 
 Předpis: NV 375/2017, §5,odst.9 
191.  Má-li příjemce signálu pochybnosti o tom, že lze příkaz bezpečně provést:  

 a) zastaví veškeré činnosti a vyčká na další pokyny. 
b) přeruší řízený úkon a požádá signalistu o nový signál. 
c) pokračuje v řízeném úkonu bezpečným způsobem. 

 Předpis: NV 375/2017, §5,odst.10 
192.  Značky, zvukové signály nebo hlasové signály:  

 a) nesmí být použity společně se světelnými signály a signály dávanými rukou. 
b) mohou být použity společně se světelnými signály a signály dávanými rukou. 
c) musí být použity společně se světelnými signály a signály dávanými rukou. 

 Předpis: NV 375/2017, §6,odst.1 
 
 



 

 

193.  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě: 
 a) osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru. 
b) oprávnění vydaného živnostenským úřadem. 
c) oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru. 

 Předpis: Vyhl. 73/2010 Sb. příl. 1 
194.  Vydává-li světelná značka nepřetržité nebo přerušované světlo, použije se přerušované světlo v případě vyššího stupně 

nebezpečí nebo naléhavější potřeby pro požadovaný zásah nebo činnost. Trvání každého záblesku a jejich četnost musí 
být taková, aby:  
 a) bylo zajištěno vnímání výstrahy a vyloučena záměna mezi jednotlivými světelnými značkami nebo záměna s nepře-

tržitě svítící značkou. Při společném použití se zvukovým signálem se použije stejný kód. 
b) bylo zajištěno vnímání výstrahy a vyloučena záměna mezi jednotlivými světelnými značkami nebo záměna s nepře-

tržitě svítící značkou. Při společném použití se zvukovým signálem se použije jiný kód. 
c) bylo zajištěno vnímání výstrahy a vyloučena záměna mezi jednotlivými světelnými značkami nebo záměna s nepře-

tržitě svítící značkou. Společné použití se zvukovým signálem je v takovém případě zakázáno. 
 Předpis: NV 375/2017, §6, odst.3 
195.  Zaměstnavatel dále stanoví pracovní postupy a organizuje práci při chovu zvířat tak, aby: 

 a) pro zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla přijata taková opatření, která 
možnost ohrožení snižují, pouze určením zkušeného zaměstnance, který je dostatečně seznámen s rizikovým cho-
váním zvířete. 

b) zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z chovu; jedná-li se o 
zvířata chovatelsky cenná, musí být provedena namísto vyřazení taková opatření, která možnost ohrožení snižují, 
například určením zkušeného ošetřujícího zaměstnance, který je dostatečně seznámen s rizikovým chováním zvíře-
te. 

c) zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vždy vyřazena z chovu. 
 Předpis: NV 27/02, §4 odst. 1 písm. g) 
196.  Světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci musí být při ploše od 51 do 100 m2 :  

 a) nejméně 2,70 m 
b) nejméně 3,70 m 
c) nejméně 4,70 m 

 Předpis: NV 361/07, §46 odst. 1 písm. c) 
197.  Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha:  

 a) nejméně 4 m2, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním 
zařízením v žádném místě zúžena pod 3 m. 

b) nejméně 3 m2, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním 
zařízením v žádném místě zúžena pod 2 m. 

c) nejméně 2 m2, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním 
zařízením v žádném místě zúžena pod 1 m. 

 Předpis: NV 361/07, §48 
198.  Provozovatel (vyhrazených plynových zařízení) je povinen:  

 a) vypracovat do jednoho roku od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské 
dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu. 

b) vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů odborně způsobilé osoby – 
revizního technika plynových zařízení, a na základě zkušeností z provozu. 

c) vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské 
dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu. 

 Předpis: Vyhl. 21/1979 § 8 písm. c) 
199.  Následná prohlídka se provádí za účelem: 

 a) včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž 
důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popří-
padě odškodnění. 

b) včasného zjištění zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání. 
c) zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se 

mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem analýzy rizik. 
 Předpis: Vyhl. 79/2013, § 14 odst. 1) 
200.  Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu:  

 a) odborně prověřena. 
b) vyzkoušena. 
c) odborně prověřena a vyzkoušena. 

 Předpis: V 48/82, §194,odst.1 



 

 

Okruh 3: Soubor otázek k okruhu definovanému přílohou č. 1 k nařízení vlády 592/2006  Sb.: znalost 
všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování 
popřípadě minimalizaci při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem 
z povolání 
 
Soubor zastoupen předpisy v následujícím počtu otázek: 
Z 262/06 (3 otázky) 
Z 309/2006 (6 otázek) 
Z 258/2000 (5 otázek) 
NV 375/2017 (7 otázek) 
NV 27/2002 (2 otázky) 
NV 339/2017 (2 otázky) 
NV 101/2005 (4 otázky) 
NV 272/2011 (9 otázek) 
NV 361/2007 (28 otázek) 

NV 362/2005 (5 otázek) 
NV 378/2001 (4 otázky) 
NV 406/2004 (5 otázek) 
NV 291/2015 (3 otázky) 
Vyhl. 48/1982 (5 otázek) 
Vyhl. 18/1979 (2 otázky) 
Vyhl. 432/2003 (4 otázky) 
Vyhl. 73/2010 (1 otázka) 
Vyhl. 79/2013 (1 otázka) 

 
Poř.č. Otázka 
201.  Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen:  

 a) umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. 

b) pouze umístit bezpečnostní značky, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a seznámit s nimi zaměstnance.  

c) umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a v případě potřeby s nimi seznámit zaměstnance. 

 Předpis: Z 309/06, §6  odst.1 
202.  Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen měřením zjišťovat a kontrolovat 

jejich hodnoty:  
 a) pravidelně, a také pokud dojde ke změně podmínek práce. 
b) pravidelně, a dále pokud dojde ke změně podmínek práce, které mají podstatný vliv na míru rizika. 
c) pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce. 

 Předpis: Z 309/06, §7 odst.1  
203.  Plní-li na jednom pracovišti zaměstnavatele úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel:  

 a) písemně určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti. 
b) provádí koordinaci jejich činnosti. 
c) pověří jednoho z nich rozhodnutím o tom, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti. 

 Předpis: Z 309/06, §9 odst.7 
204.  Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby (pro zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik) je v oblasti praxe: 

 a) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo v 
délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

b) odborná praxe v délce alespoň 5 let nebo v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v baka-
lářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

c) odborná praxe v délce alespoň 5 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v 
bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Předpis: Z 309/06, §10 odst.1 písm. b) 
205.  Žádost o zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie předkládá zaměstnavatel do:  

 a) 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. 
b) 40 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. 
c) 50 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. 

 Předpis: Z 258/00, §37,odst.2 
206.  Zaměstnavatel je povinen práce, které zařadil do druhé kategorie, a  předložit údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až d), f) a g) a 

dále protokoly o měření nebo vyšetření rizikových faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38 odst. 1 nebo protokol o 
odborném hodnocení podle § 38 odst. 2, pokud bylo toto hodnocení provedeno: 
 a) neprodleně oznámit příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. 
b) neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 
c) oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví do 30 dnů od zařazení. 

 Předpis: Z 258/00, §37, odst. 4 
 



 

 

 
207.  Při překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů je zaměstnavatel povinen:  

 a) zjistit příčinu a zabezpečit její odstranění. 
b) pouze zjistit příčinu. 
c) zabezpečit odstranění příčiny, pokud tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví. 

 Předpis: Z 258/00, §39, odst.2 
208.  Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je povinen v případě překročení limitních hodnot ukazatelů 

biologických expozičních testů: 
 a) zjistit příčinu a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto skutečnostech místně příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví. 
b) zjistit příčinu a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto skutečnostech zaměstnance. 
c) zjistit příčinu, a pokud je to možné, zabezpečit její odstranění. 

 Předpis: Z 258/00, §39, odst.2 
209.  Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich:  

 a) výroba, dovoz, vývoz, nákup a prodej, používání, skladování a balení. 
b) výroba, dovoz, vývoz, nákup a prodej, používání, skladování, balení a označování. 
c) výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. 

 Předpis: Z 258/00, §44a, odst.1 
210.  Dojde-li na pracovišti ke zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, například při použití osobních ochranných pracovních prostřed-

ků, musí být:  
 a) přerušen výkon pracovní činnosti. 
b) přijata opatření k doplnění nebo použití jiných osobních ochranných pracovních prostředků. 
c) přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů. 

 Předpis: NV 375/17, §2, odst.6 
211.  Při umístění značek a zavedení signálů je mj. třeba nepoužívat současně: 

 a) tři a více světelných značek odlišného významu, které mohou být zaměněny. 
b) dvě a více světelných značek odlišného významu. 
c) dvě a více světelných značek odlišného významu, které mohou být zaměněny. 

 Předpis: NV 375/17, §2, odst.7, písm. c) 
212.  Při umístění značek a zavedení signálů je mj. třeba kontrolovat funkčnost: 

 a) světelných značek a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů před uvedením do provozu a v pravidelných interva-
lech i v průběhu provozu. 

b) světelných značek, a to pouze před uvedením do provozu. 
c) světelných značek a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů před uvedením do provozu, zároveň kontrolovat 

funkčnost světelných značek také v pravidelných intervalech v průběhu provozu. 
 Předpis: NV 375/17, §2, odst.7 písm. f) 
213.  Sklady většího počtu nebezpečných chemických látek nebo přípravků musí být označeny značkou výstrahy:  

 a) zásadně pouze na dveřích skladu. 
b) podle dané situace v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu. 
c) ve vzdálenosti do 50 m od skladu. 

 Předpis: NV 375/17, §4, odst. 3 
214.  Světelné a zvukové signály svým spuštěním udávají, kdy má být zahájena a ukončena příslušná činnost, a musí být vydávány:  

 a) před zahájením doby, kdy je tato činnost požadována. 
b) po celou dobu, kdy je tato činnost požadována. 
c) po ukončení doby, kdy je tato činnost požadována. 

 Předpis: NV 375/17, §5, odst. 1 
215.  V případě vyššího stupně nebezpečí se umístí značka nebo použije signál s přerušovaným světlem, kdy trvání každého záblesku a 

jeho četnost musí být taková, aby:  
 a) zajistila vnímání výstrahy a vyloučila se záměna s jinými světelnými značkami nebo světelnými signály s nepřerušovaným 

nebo přerušovaným světlem. V případě vážného nebezpečí musí být světelný signál pod zvláštním dohledem. 
b) zajistila vnímání výstrahy a vyloučila se záměna s jinými světelnými značkami nebo světelnými signály s nepřerušovaným 

nebo přerušovaným světlem. V případě vážného nebezpečí záměny musí být světelný signál vypnut. 
c) se pouze vyloučila záměna s jinými světelnými značkami nebo světelnými signály s nepřerušovaným nebo přerušovaným 

světlem.  
 Předpis: NV 375/17, §5, odst.4 

 
 
 



 

 

216.  Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů musí být odstraněny, jestliže:  
 a) pravděpodobnost existence okolností odůvodňující jejich umístění je malá. 
b) pravděpodobnost existence okolností odůvodňující jejich umístění se limitně blíží nule. 
c) již neexistují okolnosti odůvodňující jejich umístění. 

 Předpis: NV 375/17, §5, odst.5 
217.  Do objektů určených pro chov zvířat mohou zaměstnanci a další osoby vstupovat a zdržovat se tam pouze:  

 a) s vědomím jiného zaměstnance; zaměstnavatel přitom zajistí dodržování zákazu kouření a zákazu vstupu s otevřeným oh-
něm. 

b) se souhlasem nebo vědomím zaměstnavatele; zaměstnavatel přitom zajistí dodržování zákazu kouření mimo vyhrazené 
prostory. 

c) se souhlasem nebo vědomím zaměstnavatele; zaměstnavatel přitom zajistí dodržování zákazu kouření a zákazu vstupu s 
otevřeným ohněm. 

 Předpis: NV 27/02, §3 odst. 1 
218.  Venkovní prostory určené pro chov zvířat, například pastviny a výběhy, musí být:  

 a) zabezpečeny tak, aby docházelo k minimálním únikům zvířat. 
b) zabezpečeny tak, aby nedocházelo k nežádoucím únikům zvířat. 
c) zabezpečeny tak, aby nedocházelo k únikům zvířat mimo vyhrazené prostory, pokud to není se souhlasem zaměstnavatele. 

 Předpis: NV 27/02, §3 odst. 2 
219.  Zaměstnavatel (při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) vybaví zaměstnance, který vykonává práce s řetězovou 

pilou, křovinořezem nebo nebo ručním nářadím s ostřím:  
 a) telefonem pro přivolání první pomoci. 
b) přenosnou lékárničkou s obsahem stanoveným bezpečnostním technikem.  
c) prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby. 
 Předpis: NV 339/17, §3 odst. 3 
220.  Zaměstnavatel (při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) zajistí, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně 

pracující zaměstnanec přerušil práci, pokud:  
 a) nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu zaměstnavatele. 
b) nemůže pokračovat v práci stanoveným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu jiného zaměst-

nance. 
c) nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu bezpečnostního 

technika. 
 Předpis: NV 339/17, §3 odst. 4 
221.  Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bez-

pečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností:  
 a) odstranění rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky rizik vyplývajících z 

provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 
b) omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik 

vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 
c) omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, pokud je to možné s ohledem na charakter vykonávané činnosti. 

 Předpis: NV 101/05, §3 odst.2 
222.  Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží mj. zejména k: 

 a) úrovni, typu a době trvání expozice včetně expozic impulsnímu hluku. 
b) úrovni, typu a době trvání expozice vyjma expozic impulsnímu hluku. 
c) úrovni a typu a podle potřeby době trvání expozice hluku. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.1 písm. a) 
223.  Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží mj. zejména k účinkům na zdraví a k bezpečnosti zaměstnanců, jež jsou důsled-

kem: 
 a) současné expozice faktorům, které jsou součástí technologie a mohou tak zvyšovat nebezpečí poškození zdraví, zejména 

sluchu. 
b) postupné expozice faktorům, které jsou součástí technologie a mohou tak zvyšovat nebezpečí poškození zdraví. 
c) expozice faktorům, které jsou součástí technologie, pokud je to technologicky možné. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.1 písm. d) 
224.  Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží mj. zejména k: 

 a) informacím o hlukových emisích, které uvádí u strojních zařízení výrobce. 
b) informacím o hlukových emisích, které stanovil bezpečnostní technik. 
c) informacím o hlukových emisích, které uvádí výrobce stroje, nářadí nebo jiného zařízení. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.1 písm. f) 
 



 

 

225.  Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží mj. zejména k: 
 a) existenci alternativních pracovních zařízení navržených ke snížení hlukové emise stanovených zvláštními právními předpisy. 

b) existenci alternativních pracovních zařízení navržených ke snížení hlukové emise stanovených zaměstnavatelem. 

c) existenci alternativních pracovních zařízení navržených orgánem ochrany veřejného zdraví. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.1 písm. g) 
226.  Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží mj. zejména k: 

 a) příslušným informacím, které vyplývají z roční prověrky bezpečnosti práce. 
b) příslušným informacím, které vyplývají ze zdravotního dohledu a dostupným publikovaným informacím. 
c) příslušným informacím, které zaměstnavatel považuje za podstatné. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.1 písm. i) 
227.  Školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A LAeq,8h překračuje 80 dB, nebo práci spojenou s expozicí jiným druhům hluku, jehož hodnoty překračují jejich 
přípustný expoziční limit, musí obsahovat mj. informace: 
 a) o zdrojích hluku na pracovišti, druhu a účincích daného hluku a jeho přípustných expozičních limitech. 
b) o zdrojích hluku na pracovišti, druhu a účincích daného hluku, a v případě, že tak stanoví orgán ochrany veřejného zdraví, 

rovněž o přípustných expozičních limitech. 
c) pouze o zdrojích hluku na pracovišti. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.3, písm. b), c) 
228.  Školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A LAeq,8h překračuje 80 dB, nebo práci spojenou s expozicí jiným druhům hluku, jehož hodnoty překračují jejich 
přípustný expoziční limit, musí obsahovat mj. informace: 
 a) o tom, co jsou osobní ochranné pracovní prostředky z hlediska ochrany sluchu. 
b) o možnosti používat osobní ochranné pracovní prostředky. 
c) o správném používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.3, písm. f) 
229.  Pravidelná a řádná údržba výrobních prostředků, zařízení a pracovního nářadí na pracovištích, kde je vykonávána práce spojená s 

expozicí hluku, musí zajistit, aby:   
 a) míra jejich opotřebení nebyla příčinou nadměrného zvyšování hluku. 
b) míra jejich opotřebení byla příčinou zvyšování hluku jen na stanovenou přípustnou limitní úroveň 
c) míra jejich opotřebení nebyla příčinou zvyšování hluku. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.5 
230.  Bezpečnostní přestávka se uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku překračujícímu přípustný expoziční limit. 

Po dobu bezpečnostních přestávek:  
 a) nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit. 
b) nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit více než ½ hodiny. 
c) smí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit jen po schválení postupu orgánem ochrany 

veřejného zdraví. 
 Předpis: NV 272/11, §9  odst.6 
231.  Rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek se člení na:  

 a) zátěž teplem a zátěž v důsledku pracovní polohy. 
b) skupiny. 
c) zátěž teplem a zátěž chladem. 

 Předpis: NV 361/07, §2 odst.1 
232.  Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozu-

mí: 
 a) teplota vzduchu, výsledná teplota kulového teploměru, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost vzduchu a stereoteplo-

ta. 
b) pouze teplota vzduchu, rychlost proudění vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. 
c) teplota vzduchu na venkovním pracovišti, výsledná teplota kulového teploměru, rychlost proudění vzduchu a relativní vlh-

kost vzduchu. 
 Předpis: NV 361/07, §3 
233.  Zaměstnanec může být exponován zátěži chladem na venkovním pracovišti jen tehdy, pokud: 

 a) vykonává práce odpovídající energetickému výdeji 106 W.m-2 a vyššímu. 
b) vykonává práce odpovídající energetickému výdeji stanovenému odborně způsobilou osobou. 
c) vykonává práce odpovídající energetickému výdeji 106 W.m-2 a vyššímu a venkovní pracoviště má korigovanou teplotu vzdu-

chu 4°C a nižší. 
 Předpis: : NV 361/07, §6  odst.1 

 



 

 

234.  Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci vystaven chemické látce, směsi nebo prachu, mj. zahrnuje: 
 a) využití údajů z bezpečnostního listu a z dalších zdrojů týkajících se chemické bezpečnosti. 
b) využití údajů pouze z bezpečnostního listu. 
c) využití údajů z identifikačního listu nebezpečných odpadů. 

 Předpis: NV 361/07, §10 odst.1 písm. c) 
235.  Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci vystaven chemické látce, směsi nebo prachu, mj. zahrnuje: 

 a) popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, u směsí pouze spojených s vývinem prachu. 
b) popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, směsí nebo spojených s vývinem prachu. 
c) popis technologických a pracovních operací spojených pouze s vývinem prachu. 

 Předpis: NV 361/07, §10 odst.1 písm. e) 
236.  Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci vystaven chemické látce, směsi nebo prachu, mj. zahrnuje po-

souzení účinku opatření, která byla přijata: 
 a) k ochraně zaměstnavatele. 
b) k vyloučení expozice. 
c) k ochraně zdraví zaměstnance při práci. 

 Předpis: NV 361/07, §10 odst.1 písm. g) 
237.  Hodnocení zdravotního rizika chemické látky, směsi nebo prachu musí dále zahrnovat i práce:  

 a) spojené s údržbou nebo úklidem a práce, při nichž může být zaměstnanec vystaven nadměrné expozici chemické látce nebo 
prachu, pokud je to možné. 

b) spojené s údržbou nebo úklidem a práce, při nichž může být zaměstnanec vystaven nadměrné expozici chemické látce nebo 
prachu, pokud nestanoví orgán ochrany veřejného zdraví jinak. 

c) spojené s údržbou nebo úklidem a práce, při nichž může být zaměstnanec vystaven nadměrné expozici chemické látce, 
směsi nebo prachu. 

 Předpis: NV 361/07, §10  odst. 2 
238.  Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeo-

becných preventivních zásad, mezi které patří: 
 a) omezování vzniku rizik, odstraňování rizik u zdroje jejich původu. 
b) pouze odstraňování rizik u zdroje jejich původu. 
c) úplné zamezení vzniku rizik. 

 Předpis: Z 262/06 § 102 odst. 5 písm. a), b) 
239.  Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeo-

becných preventivních zásad, mezi které patří: 
 a) pouze nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými 

nebo méně rizikovými. 
b) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo 

méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky. 
c) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo 

méně rizikovými, v souladu s pokyny bezpečnostního technika. 
 Předpis: : Z 262/06 § 102 odst. 5 písm. e) 
240.  Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeo-

becných preventivních zásad, mezi které patří: 
 a) zásadní uplatňování osobních ochranných pracovních prostředků. 
b) přednostní uplatňování prostředků individuální ochrany před riziky. 
c) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany. 

 Předpis: : Z 262/06 § 102 odst. 5 písm. h) 
241.  Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je:  

 a) početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 µm, průměru menším než 3 µm a poměru délky k průměru vět-
ším než 3 : 1 v pracovním ovzduší. 

b) početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 15 µm, průměru menším než 3 µm a poměru délky k průměru 
větším než 30 : 1 v pracovním ovzduší. 

c) početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 µm, průměru menším než 6 µm a poměru délky k průměru vět-
ším než 5 : 1 v pracovním ovzduší. 

 Předpis: NV 361/07, §19 odst.2 
242.  Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem zahrnuje: 

 a) ověření jeho přítomnosti na pracovišti bez ohledu na formu, v níž se nachází. 
b) pouze ověření jeho přítomnosti na pracovišti. 
c) ověření jeho přítomnosti na pracovišti a formu, v níž se nachází. 

 Předpis: NV 361/07, §20  odst.1 písm. a) 



 

 

243.  Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je 
zatěžováno:  
 a) více než 20 % svalové hmoty. 
b) více než 50 % svalové hmoty. 
c) více než 80 % svalové hmoty. 

 Předpis: NV 361/07, §22  
244.  Celková fyzická zátěž se posuzuje z hlediska energetické náročnosti práce pomocí:  

 a) pouze hodnot energetického výdeje vyjádřených v netto hodnotách. 
b) pouze hodnot srdeční frekvence. 
c) hodnot energetického výdeje vyjádřených v netto hodnotách a pomocí hodnot srdeční frekvence. 

 Předpis: NV 361/07, §23  odst.1 
245.  Lokální svalová zátěž je:  

 a) zátěž velkých svalových skupin.  
b) zátěž malých svalových skupin při výkonu práce horními končetinami. 
c) zátěž malých svalových skupin při výkonu práce končetinami. 

 Předpis: NV 361/07, §24 
246.  Při hodnocení lokální svalové zátěže se zjišťují a posuzují:  

 a) vynakládané svalové síly a počty pohybů končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce při práci v prů-
měrné osmihodinové směně. 

b) vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce 
při práci v průměrné osmihodinové směně. 

c) vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce 
při práci v průměrné šestnáctihodinové směně. 

 Předpis: NV 361/07, §25  odst.1 
247.  Práce spojená s celkovou fyzickou zátěží a lokální svalovou zátěží, překračující hygienické limity, musí být přerušována bezpeč-

nostními přestávkami v trvání:  
 a) 15 až 20 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce  
b) 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 
c) 5 až 10 minut po každých 6 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 

 Předpis: NV 361/07, §25a 
248.  Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, zejména:  

 a) provádí-li opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci 
stroje, uspořádání pracovního místa a pracoviště a charakteru prováděné práce. 

b) provádí-li opakující se pracovní úkony po dobu trvání osmi- a vícehodinové pracovní doby, při nichž si nemůže pracovní 
polohu volit sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a pracoviště a charakteru 
prováděné práce. 

c) provádí-li opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci 
stroje, uspořádání pracovního místa a pracoviště, na charakteru prováděné práce a na organizaci práce zaměstnavatelem. 

 Předpis: NV 361/07, §26 
249.  Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene:  

 a) jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při 
kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměst-
nance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se nepokládá zvedání a přená-
šení živého břemene. 

b) jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při 
kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměst-
nance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a pře-
nášení živého břemene. 

c) jedním zaměstnancem včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsled-
ku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo 
onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. 

 Předpis: NV 361/07, §28 
250.  Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného 

břemene, kumulativní hmotnosti a vynakládaného energetického výdeje nebo srdeční frekvence i:  
 a) vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází. 
b) vyhodnocení zdravotní způsobilosti zaměstnance, který ruční manipulaci provádí. 
c) vyhodnocení míry rizika trvalých následků a nemocí z povolání. 

 Předpis: NV 361/07, §29  odst.1 
 



 

 

251.  Prací s psychickou zátěží se rozumí mj. práce: 
 a) v dvousměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu. 
b) v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu. 
c) pouze v třísměnném pracovním režimu. 

 Předpis: NV 361/07, §31  odst.1 písm. c) 
252.  Práce spojené s monotonií, jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu, musí být k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví 

přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání:  
 a) 5 až 10 minut po každých 6 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců 
b) 15 až 20 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnan-

ců 
c) 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců 

 Předpis: NV 361/07, §33 
253.  Prací se zrakovou zátěží se např. rozumí: 

 a) trvalá práce spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, sledováním monitorů nebo se zobrazovacími jednotkami. 
b) dočasná práce spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, sledováním monitorů nebo se zobrazovacími jednotkami. 
c) trvalá práce spojená pouze se zobrazovacími jednotkami. 

 Předpis: NV 361/07, §34 odst.1 písm. c) 
254.  Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními 

přestávkami v trvání:  
 a) 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 
b) 15 až 20 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnan-

ců. 
c) 5 až 10 minut po každých 6 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 

 Předpis: NV 361/07, §35 
255.  Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě nebezpe-

čí, které představují:  
 a) vybrané přítomné biologické činitele. 
b) všechny přítomné biologické činitele, přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel. 
c) nejnebezpečnější přítomný biologický činitel. 

 Předpis: NV 361/07, §37  odst.2 
256.  Zaměstnává-li zaměstnavatel 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik:  

 a) sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 
b) sám, má-li k tomu potřebné znalosti. 
c) sám, má-li k tomu dostatečnou praxi. 

 Předpis: Z 309/06 § 9 odst. 3) písm. a) b) c) 
257.  Ochranu proti pádu není nutné provádět na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny: 

 a) nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu. 

b) nepřesahuje 30 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu. 

c) nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 3,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu. 

 Předpis: NV 362/05, §3,odst.4 písm. a) 
258.  Ochranu proti pádu není nutné provádět podél volných okrajů otvorů: 

 a) jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,05 m. 
b) jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m. 
c) jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,75 m. 

 Předpis: NV 362/05, §3,odst.4 písm. b) 
259.  Ochranu proti pádu není nutné provádět, pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží: 

 a) nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi. 
b) nejvýše 0,6 m nad korunou vyzdívané zdi. 
c) nejméně 6 m pod korunou vyzdívané zdi. 

 Předpis: NV 362/05, §3,odst.4 písm. c) 
260.  Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace:  

 a) s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví osob pohybujících se pod úrovní pracoviště. 
b) může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců; to neplatí, je-li použita ochrana proti pádu. 
c) s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

 Předpis: NV 362/05, §3,odst.7 



 

 

 
261.  Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec:  

 a) seznámen s pravidly pro dorozumívání s jiným zaměstnancem v blízkosti osamoceného pracoviště. 
b) seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem, 

jsou – li stanovena.  
c) seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 

 Předpis: NV 362/05, §3,odst.8 
262.  Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí:  

 a) jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření. 
b) jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií. 
c) jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, nesmí být oprava, seřizování, úprava, údržba ani 

čištění zařízení zahájeno. 
 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.2  
263.  Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento 

požadavek splnit, bezpečnostní systém:  
 a) před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat pouze zvukový signál, aby obsluha měla možnost se přesvěd-

čit, že v nebezpečných prostorech se nenachází žádný zaměstnanec. 
b) musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál bezprostředně po zahájení činnosti. 
c) před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci 

zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit. 
 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.3  
264.  Ochranné zařízení strojů, technických zařízení, přístrojů apod.: 

 a) nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup zaměstnance musí být omezen pouze na tu 
část zařízení, kde je prováděna činnost, a to pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení. 

b) brání-li montáži, opravě, údržbě nebo seřizování, přístup zaměstnance musí být omezen po jeho sejmutí pouze na tu část 
zařízení, kde je prováděna činnost. 

c) nesmí bránit pouze montáži a opravě; přístup zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna 
činnost. 

 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.4 písm. c) 
265.  Ochranné zařízení strojů, technických zařízení, přístrojů apod.: 

 a) musí být snadno odnímatelné a odpojitelné. 
b) nesmí být vůbec odnímatelné a odpojitelné. 
c) nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné. 

 Předpis: NV 378/01, § 3 odst.4 písm.d) 
266.  Ve smyslu § 2 (vyhl. č. 432/2003 Sb.) se za práce kategorie první považují práce, při nichž:  

 a) podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví 
b) podle současného poznání nemůže nastat nepříznivý vliv na zdraví 
c) podle současného poznání má minimální nepříznivý vliv na zdraví 

 Předpis: Vyhl. 432/03, §3 odst.1 písm. a) 
267.  Ve smyslu § 2 (vyhl. č. 432/2003 Sb.) se za práce kategorie druhé považují práce, při nichž:  

 a) podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, a dále práce, při nichž jsou pře-
kračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy. 

b) podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, 
tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy, a práce naplňující 
další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1 (vyhl. č. 432/2003 Sb.). 

c) podle současné úrovně poznání lze očekávat pouze malý nepříznivý vliv na zdraví. 
 Předpis: Vyhl. 432/03, §3 odst.1písm. b) 
268.  Zařazení práce do kategorie vyjadřuje: 

 a) souhrnné hodnocení úrovně zátěže riziky bezpečnosti práce. 
b) souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími z hlediska bezpečnostního technika o kvalitě pracovních podmí-

nek. 
c) souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. 

 Předpis: Vyhl. 432/03, §2 odst.1 
269.  Ve smyslu § 2 (vyhl. č. 432/2003 Sb.) se za práce kategorie čtvrté považují práce, při nichž:  

 a) je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 
b) je vysoké riziko ohrožení zdraví, které lze zcela vyloučit pouze při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 
c) je střední až vysoké riziko ohrožení zdraví. 

 Předpis: Vyhl. 432/03, §3 odst.1písm. d) 



 

 

270.  Prostor, ve kterém se výbušná atmosféra může vyskytnout v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců, je prostor: 
 a) s nebezpečím výbuchu 
b) s nebezpečím výbuchu, pokud tak stanoví zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem 
c) se zákazem pracovní činnosti 

 Předpis: NV 406/04, příloha č. 1  odst.1.1 
271.  Prostor bez nebezpečí výbuchu je prostor:  

 a) ve kterém se předpokládá výskyt výbušné atmosféry v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců pouze v minimální míře 

b) ve kterém se vůbec nepředpokládá výskyt výbušné atmosféry  
c) ve kterém se nepředpokládá výskyt výbušné atmosféry v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců. 
 Předpis: NV 406/04, příloha č. 1  odst.1.2 
272.  Jaký prostor označujeme pojmem „Zóna 0“? 

 a) prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pří-
tomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často. 

b) prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pří-
tomna pouze občas. 

c) prostor, ve kterém je výbušná atmosféra nulová. 
 Předpis: NV 406/04, příloha č. 1  odst.2.1.1 
273.  Jaký prostor označujeme pojmem „Zóna 1“? 

 a) Prostor, ve kterém je vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy 
nejméně jedenkrát za osmihodinovou pracovní dobu. 

b) Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry 
nebo mlhy trvalý. 

c) Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry 
nebo mlhy pravděpodobný. 

 Předpis: NV 406/04, příloha č. 1  odst.2.1.2 
274.  Jaký prostor označujeme pojmem „Zóna 2“? 

 a) Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy 
není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek. 

b) Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy je 
vysoce pravděpodobný. 

c) Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy je 
středně pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze v časovém úseku nejvýše dvakrát za 
osmihodinovou pracovní dobu. 

 Předpis: NV 406/04, příloha č. 1  odst.2.1.3 
275.  Pracovnělékařskými prohlídkami jsou: 

 a) vstupní, periodické a mimořádné prohlídky, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci, 
dále výstupní lékařská prohlídka a „následná prohlídka“. 

b) pouze vstupní, periodické a mimořádné prohlídky, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu 
k práci. 

c) pouze periodické a mimořádné prohlídky, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci. 
 Předpis: Vyhl. 79/2013, §9, odst.1 
276.  Elektrická zařízení se smějí používat (provozovat) jen za:  

 a) provozních a pracovních podmínek, pro které byla zakoupena. 
b) provozních a pracovních podmínek, pro které byla zakoupena a schválena zaměstnavatelem. 
c) provozních a pracovních podmínek, pro které byla konstruována a vyrobena. 

 Předpis: V 48/82, §194,odst.2 
277.  Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné prostředky 

a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu: 
 a) k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, zaměst-

nankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentu-
ry práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. 

b) k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu neurčitou. 
c) k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu neurčitou, a dále pouze mladistvým zaměstnancům.  

 Předpis: Z 309/06 § 9 odst. 4 písm. a) 
 
 



 

 

278.  Neionizujícím zářením z hlediska ochrany zdraví se rozumí: 
 a) statická elektrická a magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a elektromagnetická 

záření z umělých zdrojů s frekvencemi od 0 Hz do 1,7 · 1015 Hz. 
b) pouze časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a záření s frekvencemi od 0 Hz do 1 · 1015 Hz. 
c) pouze statická magnetická pole a záření bez ohledu na frekvenci. 

 Předpis: NV 291/15, § 3, písm. a) 
279.  Hodnocení expozice neionizujícímu záření zohledňuje mj.: 

 a) informace poskytnuté výrobcem zařízení produkujícího neionizující záření, v rozsahu požadavků příslušné vyhlášky. 
b) informace poskytnuté bezpečnostním technikem. 
c) informace poskytnuté výrobcem zařízení produkujícího neionizující záření, včetně zařazení laserů do třídy v rozsahu poža-

davků příslušné technické normy. 
 Předpis: NV 291/15, § 5, odst. 1 písm. d) 
280.  Pokud z hodnocení expozice vyplývá, že zaměstnanec je/může být exponován neionizujícímu záření překračujícímu nejvyšší 

přípustné hodnoty, je nutné: 
 a) zajistit organizaci práce, pracovní postup a uspořádání pracoviště tak, aby bylo dosaženo snížení expozice pod nejvyšší 

přípustné hodnoty, a/nebo zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, pokud jsou pro daný druh neionizujícího záření 
dostupné, které sníží expozici pod nejvyšší přípustné hodnoty. 

b) navrhnout pracovní postup, kterým se riziko z expozice optickému záření zcela odstraní. 
c) zajistit organizaci práce, pracovní postup a uspořádání pracoviště tak, aby bylo dosaženo snížení expozice na nejvyšší pří-

pustné hodnoty. 
 Předpis: NV 291/15, § 6, odst. 1 
281.  Před uvedením pracoviště do provozu a používání je mj. nutné zajistit umístění strojů a technických zařízení tak, aby byly pokud 

možno soustředěny: 
 a) výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí. 
b) výrobní a pracovní prostředky a zařízení s odlišnými účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí. 
c) pouze výrobní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle místa původu a výrobce. 

 Předpis: NV 101/05, §3 odst.3 písm. c) 
282.  Před uvedením pracoviště do provozu a používání je mj. nutné zajistit náležité a bezpečné upevnění technického vybavení praco-

viště a výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí: 
 a) tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu. 
b) tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu. 
c) pouze pokud je tak stanoveno zaměstnavatelem v místním provozním bezpečnostním předpisu. 

 Předpis: NV 101/05, §3 odst.3 písm. d) 
283.  Před uvedením pracoviště do provozu a používání je mj. nutné zajistit: 

 a) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to v pracovní době. 
b) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době. 
c) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v dnech pracovního klidu. 

 Předpis: NV 101/05, §3 odst.3 písm. g) 
284.  Uspořádání pracovišť, na nichž je nebo bude vykonávána práce spojená s expozicí hluku, umístění výrobních prostředků a zaří-

zení, volba pracovního nářadí, pracovní postupy a metody práce, musí:  
 a) zajistit eliminaci rizika hluku u jeho zdroje. 
b) směřovat ke snižování rizika hluku u jeho zdroje. 
c) směřovat ke snižování rizika hluku prostřednictvím prostředků kolektivní ochrany. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.2 
285.  Protihlukové zástěny nebo protihlukové systémy se umísťují tak, aby:  

 a) byl takový hluk pohlcován. 
b) bylo sníženo šíření hluku mimo tato pracoviště. 
c) byl takový hluk pohlcován nebo bylo sníženo šíření hluku mimo tato pracoviště. 

 Předpis: NV 272/11, §9  odst.4 
286.  Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroa-

kustiky, akustiky a vibrací, obsažených v:  
 a) příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. 
b) průvodní dokumentaci výrobce. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. 
c) návodu k obsluze a podle místního provozního bezpečnostního předpisu zaměstnavatele. Při jejich dodržení se výsledek 

považuje za prokázaný. 
 Předpis: NV 272/11, §20  odst.1 

 
 



 

 

 
287.  Zaměstnanec má právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně: 

 a) při práci vykonávané po dobu delší než 4 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologic-
kém požadavku nebo v korigované teplotě 4 °C a nižší. 

b) při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologic-
kém požadavku nebo v korigované teplotě 1 °C a nižší. 

c) při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologic-
kém požadavku nebo v korigované teplotě 4 °C a nižší. 

 Předpis: NV 361/07, §7 odst.1 
288.  Práce musí být upravena tak, aby zaměstnanec nekonal práci na pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než:  

 a) -30 °C, nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných 
událostech. 

b) -40 °C, nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných 
událostech. 

c) -10 °C, jde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných 
událostech. 

 Předpis: NV 361/07, §7 odst.5 
289.  Při práci s chemickou látkou, směsí nebo prachem musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje 

chemické látky, směsi nebo prachu a uplatněna technická a technologická opatření, která napomáhají:  
 a) ke snížení úrovně chemické látky, směsi nebo prachu v pracovním ovzduší. 
b) k úplnému zamezení přítomnosti chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší. 
c) k splnění požadavků povolení orgánu ochrany veřejného zdraví k provozování nebezpečné činnosti. 

 Předpis: NV 361/07, §11 odst.2 
290.  Pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance 

chemické látce nebo prachu na přijatelnou míru, musí být do doby odstranění příčin stavu, který v důsledku mimořádné události 
vedl k nadměrné expozici chemické látce nebo prachu, na tomto pracovišti: 
 a) zakázán přístup zaměstnanců. 
b) omezen počet zaměstnanců tak, jak je potřeba. 
c) omezen počet zaměstnanců na ty, kteří provádějí nezbytné práce. 

 Předpis: NV 361/07, §12 odst.1 písm. a) 
291.  Vyhrazená elektrická technická zařízení třídy 1. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska:  

 a) organizace státního odborného dozoru. 
b) revizního technika elektrických zařízení. 
c) ministerstva. 

 Předpis: Vyhl. 73/2010, příl. 1 
292.  Práce spojená se zaujímáním podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh překračující stanovené hygienické limity 

musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání: 
 a) 5 až 10 minut po každých 6 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnan-

ců. 
b) 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnan-

ců. 
c) 15 až 20 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměst-

nanců. 
 Předpis: NV 361/07, §27a 
293.  Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob dodavatelským způ-

sobem a periodické zkoušky nádob na plyny smějí:  
 a) organizace pouze na základě oprávnění 
b) osoby pouze na základě oprávnění 
c) organizace na základě rozhodnutí živnostenského úřadu 

 Předpis: Vyhl. 18/79 § 4 odst. 1 
294.  Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob smí provádět pouze:  

 a) zkušený technik. Způsob, termíny a případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví technické normy. 
b) revizní technik. Způsob, termíny a případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví technické normy. 
c) revizní technik. Způsob, termíny a případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví zaměstnavatel. 

 Předpis: Vyhl. 18/79 § 7 odst. 1 
 
 
 
 



 

 

295.  Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti 
úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno:  
 a) vyhovujícím nouzovým osvětlením podle pokynů odborně způsobilé osoby 
b) vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české technické normy upravující nouzové osvětlení 
c) vyhovujícím nouzovým osvětlením podle pokynů zaměstnavatele 

 Předpis: NV 361/07, §45 odst. 11 
296.  Elektrická zařízení musí být upravena tak, aby bylo možno je podle potřeby:  

 a) vypnout. 
b) přemístit. 
c) identifikovat. 

 Předpis: V 48/82, §194,odst.5 
297.  Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být:  

 a) co nejdříve odpojena a zajištěna. 
b) ihned odpojena. 
c) ihned odpojena a zajištěna. 

 Předpis: V 48/82, §194,odst.7 
298.  Pohyblivá a poddajná elektrická vedení - pohyblivé a poddajné přívody - musí být kladeny a používány tak, aby:  

 a) nemohly být poškozeny, a aby byly zajištěny proti posunutí a vytržení ze svorek a zabezpečeny proti zkroucení žil. 
b) nemohly být poškozeny, a aby byly zajištěny proti posunutí a vytržení ze svorek a zabezpečeny proti zneužití. 
c) nemohly být poškozeny, a aby byly zajištěny proti posunutí a vytržení ze svorek a zabezpečeny proti neodborné manipula-

ci. 
 Předpis: V 48/82, §196,odst.1 
299.  Ruční nářadí - rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit - musí být:  

 a) vhodně tvarována; násady a rukojeti musí být zajištěny proti pádu. 
b) hladce opracována a vhodně tvarována; násady a rukojeti musí být odolné proti opotřebení. 
c) hladce opracována a vhodně tvarována; násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění. 

 Předpis: V 48/82, §200,odst.1 
300.  Mechanické ruční nářadí - spouštěcí a zastavovací ovládače - musí být:  

 a) snadno a rychle ovladatelné a nesmí umožňovat náhodné spuštění mechanického ručního nářadí nebo zaseknutí přísluš-
ného ovládače, pokud je nářadí v chodu. 

b) snadno a rychle ovladatelné a nesmí umožňovat náhodné spuštění nářadí. 
c) snadno a rychle ovladatelné, rychle vyhledatelné, a nesmí umožňovat náhodné spuštění mechanického ručního nářadí 

nebo zaseknutí příslušného ovládače. 
 Předpis: V 48/82, §201,odst.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Okruh 4: Soubor otázek k okruhu definovanému přílohou č. 1 k nařízení vlády 592/2006  Sb.: znalost 
povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich 
používání, evidence a kontroly 
 
Soubor zastoupen předpisy v následujícím počtu otázek:
Z 262/06 (6 otázek) 
Z 258/2000 (1 otázka) 
NV 375/2017 (1 otázka) 
NV 27/2002 (2 otázky) 
NV 101/2005 (5 otázek) 
 

NV 495/01 (66 otázek) 
N EP a R EU 2016/425 (1 otázka) 
NV 361/2007 (15 otázek) 
NV 362/2005 (1 otázka) 
Vyhl. 91/1993 (2 otázky) 
 

Poř.č. Otázka 
 

301.  Ochrannými prostředky pro účely nařízení vlády 495/2001 Sb. nejsou běžné pracovní oděvy a obuv, které: 
 a) nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky, a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění. 
b) jsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky. 
c) nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky, a které podléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečiš-

tění. 
 Předpis: NV 495/01, § 2 písm. a) 
302.  Ochrannými prostředky pro účely nařízení vlády 495/2001 Sb. nejsou: 

 a) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb, pokud nevykonávají činnost podle zvláštních právních předpisů (Například 
vyhláška č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné službě). 

b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů (Například vyhláš-
ka č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné službě). 

c) Prostředky pro prevenci pádu. 
 Předpis: NV 495/01, § 2 písm. b) 
303.  Ochrannými prostředky pro účely nařízení vlády 495/2001 Sb. nejsou speciální ochranné prostředky používané: 

 a) pro ochranu celého těla. 
b) pouze v pořádkových bezpečnostních silách. 
c) v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách. 

 Předpis: NV 495/01, § 2 písm. c) 
304.  Ochrannými prostředky pro účely nařízení vlády 495/2001 Sb. nejsou: 

 a) výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích. 
b) pouze různá vybavení používané na pozemních komunikacích. 
c) oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů. 

 Předpis: NV 495/01, § 2 písm. d) 
305.  Ochrannými prostředky pro účely nařízení vlády 495/2001 Sb. nejsou: 

 a) pouze sportovní vybavení. 
b) sportovní výstroj a vybavení. 
c)  záchranné plovací vesty. 

 Předpis: NV 495/01, § 2 písm. e) 
306.  Ochrannými prostředky pro účely nařízení vlády 495/2001 Sb. nejsou: 

 a) potápěčské oděvy. 
b) ochranné přikrývky. 
c) ochranné prostředky určené pro sebeobranu. 

 Předpis: NV 495/01, § 2 písm. f) 
307.  Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které:  

 a) musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat poža-
davky stanovené zvláštním právním předpisem. 

b) musí chránit zaměstnance před riziky jakýmkoli způsobem. 
c) musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce, pokud je to možné 

s ohledem na účel jejich použití. 
 Předpis: Z 262/06 § 104 odst. 1 

 
 
 



 

 

308.  Ochranné prostředky musí: 
 a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko, pokud je to 

možné. 
b) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko. 
c) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům bez ohledu na další okolnosti. 

 Předpis: NV 495/01, § 3, odst. 1 písm. a) 
309.  Ochranné prostředky musí: 

 a) odpovídat podmínkám zaměstnance. 
b) odpovídat podmínkám stanoveným zaměstnavatelem. 
c) odpovídat podmínkám na pracovišti. 

 Předpis: NV 495/01, § 3, odst. 1 písm. b) 
310.  V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, 

přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele:  
 a) jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. 
b) pracovní oděv nebo obuv, v takovém případě však nemají statut osobních ochranných pracovních prostředků. 
c) jako ochranné pracovní prostředky též mycí a čisticí prostředky na oděv nebo obuv. 

 Předpis: Z 262/06, § 104, odst. 2 
311.  Ochranné prostředky musí respektovat: 

 a) zdravotní stav zaměstnanců, a pokud je to vhodné, také ergonomické požadavky. 
b) požadavky zaměstnanců.  
c) ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

 Předpis: NV 495/01, §3, odst. 1 písm. d) 
312.  Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být 

tyto ochranné prostředky:  
 a) vzájemně slučitelné. 
b) vzájemně nahraditelné. 
c) certifikované jako soustava. 

 Předpis: NV 495/01, §3, odst. 2  
313.  Používání ochranných prostředků více zaměstnanci: 

 a) není možné. 
b) je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 
c) je možné pouze v případě, že jde o zaměstnance stejného zaměstnavatele. 

 Předpis: NV 495/01, §3, odst. 3 
314.  Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě:  

 a) četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k schopnostem zaměst-
nanců. 

b) stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví. 
c) četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto 

ochranných prostředků. 
 Předpis: NV 495/01, §3, odst. 4 
315.  K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční prostředky; za ty se považují též:  

 a) ochranné masti s dezinfekčním účinkem. 
b) jakékoli ochranné masti. 
c) ochranné masti a krémy. 

 Předpis: NV 495/01, §5, odst. 1 
316.  Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, po-

skytne zaměstnavatel podle druhu látky:  
 a) mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 nařízení vlády 495/2001 Sb., případně rege-

nerační krémy a masti. 
b) mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství stanoví lékař, případně regenerační krémy a masti. 
c) pouze mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 nařízení vlády 495/2001 Sb. 

 Předpis: NV 495/01, §5, odst. 2 
317.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu hlavy jsou zejména: 

 a) ochranné přilby, ochranné pokrývky hlavy a masky s filtry. 
b) ochranné přilby, ochrany proti skalpování a ochranné brýle 
c) ochranné přilby, ochrany proti skalpování a ochranné pokrývky hlavy. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
 



 

 

318.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu sluchu jsou zejména: 
 a) zátkové chrániče sluchu, mušlové chrániče sluchu a akustické přilby. 
b) zátkové chrániče sluchu, akustické přilby a impregnované textilie. 
c) zátkové chrániče sluchu a polohovací prostředky. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
319.  Zaměstnavatel je povinen:  

 a) udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu 
b) udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat před prvním použitím způsob jejich 

používání zaměstnancem 
c) udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání 

 Předpis: Z 262/06 § 104 odst. 4 
320.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu očí a obličeje např.: 

 a) ochranné brýle. 
b) masky a polomasky s filtry. 
c) prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
321.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu očí a obličeje jsou zejména: 

 a) ochranné obličejové štíty, svářečské kukly a štíty. 
b) pouze ochranné obličejové štíty. 
c) ochranné obličejové štíty, svářečské kukly a štíty a mušlové chrániče. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
322.  Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a 

ochranné nápoje podle:  
 a) vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. 
b) seznamu zpracovaného na základě doporučení lékaře. 
c) seznamu zpracovaného pouze na základě vyhodnocení rizik. 

 Předpis:  Z 262/06 § 104 odst. 5 
323.  Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků:  

 a) smí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. 
b) smí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním pouze po dohodě s odborovou organizací. 
c) nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. 

 Předpis: Z 262/06 § 104 odst. 5 
324.  Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě:  

 a) rozsahu znečištění kůže a oděvu. 
b) pouze rozsahu znečištění kůže. 
c) doporučení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. 

 Předpis: : Z 262/06 § 104 odst. 3 
325.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu rukou a paží jsou např.: 

 a) palcové rukavice, ochranné prsty a ochranné rukávy. 
b) palcové rukavice a kamaše. 
c) palcové rukavice, ochranné prsty a ochranné dřeváky. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
326.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu rukou a paží jsou zejména: 

 a) - ochranné nátepníky pro těžkou práci, 
- ochranné podešve pro těžkou práci 
- ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí 

b) - ochranné nátepníky pro těžkou práci, 
- dlaňovice, 
- ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí 

c) - brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii, 
- dlaňovice, 
- ochranné rukavice pro práce ve vlhkém. mokrém nebo znečišťujícím prostředí 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
327.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu nohou jsou např.: 

 a) obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou, obuv, kterou lze rychle vyzout. 
b) obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou, obuv, kterou nelze rychle vyzout. 
c) obuv, kterou lze rychle nazout. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 



 

 

328.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu nohou jsou např.: 
 a) pionýrky. 
b) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví. 
c) obuv s protiskluznou podešví vyjma přezůvkové a vysoké. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
329.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu nohou jsou např.: 

 a) - obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická, 
- obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační, 
- ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil 

b) - obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická, 
- obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační, 
- ochranná obuv pro obsluhu nepřenosných řetězových pil 

c) - nízká obuv antistatická vyjma přezůvkové 
- obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační, 
- ochranná obuv pro obsluhu nepřenosných řetězových pil 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
330.  Jednotlivými ochrannými prostředky pro ochranu nohou jsou např.: 

 a) - sandály, 
- ochrana proti pořezání, 
- chrániče kolen, 
- snímatelné chrániče nártu 

b) - dřeváky, 
- ochrana proti pořezání, 
- chrániče kolen, 
- snímatelné chrániče nártu 

c) - dřeváky, 
- ochrana proti pořezání, 
- chrániče kolen a snímatelné chrániče kolen 
- náretníky 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
331.  Zaměstnanec musí být vybaven vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem při práci s chemickými faktory a prachem 

u: 
 a) chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, a u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají dráž-

divý nebo senzibilizující účinek na kůži. 
b) pouze u chemické látky, směsi nebo prachu, pokud se vstřebává kůží nebo sliznicemi. 
c) chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, pokud tak stanoví orgán ochrany zdraví. 

 Předpis: NV 361/2007, § 11 
332.  Jsou-li používány karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci, musí zaměstnavatel mj.: 

 a) poskytovat na vyžádání osobní ochranné pracovní prostředky. 
b) poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky na základě stanoviska odborně způsobilé osoby. 
c) poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky. 

 Předpis: NV 361/2007, § 18 písm. g) 
333.  Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest, musí být vybaven zaměstnanec v kontrolovaném pásmu: 

 a) pouze osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. 
b) pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. 
c) prostředky k zamezení expozice azbestu stanovenými orgánem ochrany zdraví. 

 Předpis: NV 361/2007, § 21 odst. 2 
334.  Při možnosti ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem musí opatření k ochraně zdraví mj. zahrnovat ukládání osobních 

ochranných pracovních prostředků: 
 a) na místě k tomu určeném. 
b) v šatnách zaměstnanců. 
c) na bezpečném místě. 

 Předpis: NV 361/2007, § 38 písm. d) 
335.  Při možnosti ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem musí opatření k ochraně zdraví mj. zahrnovat zákaz vstupu v 

osobních ochranných pracovních prostředcích: 
 a) do prostor pracoviště. 
b) do prostor stanovených odborně způsobilou osobou. 
c) do prostor mimo vymezené pracoviště. 

 Předpis: NV 361/2007, § 38 písm. a) 



 

 

336.   Ochrannými oděvy pro ochranu celého těla jsou např.: 
 a) oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu, nejde-li o infračervené záření. 
b) oděvy chránící pouze před rozstřikem roztaveného kovu. 
c) oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
337.  Ochrannými oděvy pro ochranu celého těla jsou např.: 

 a) oděvy na ochranu před ionizujícím zářením, oděvy prachotěsné a plynotěsné. 
b) pouze oděvy na ochranu před neionizujícím zářením. 
c) oděvy na ochranu před neionizujícím zářením a oděvy plynotěsné z fluorescenčních materiálů. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
338.  Ochrannými oděvy pro ochranu celého těla jsou např.: 

 a) oděvy a doplňky s nízkou viditelností.  
b) oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů. 
c) oděvy a doplňky pouze s vysokou viditelností.  

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 2 
339.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky (ochranné přilby) jsou např.: 

 a) práce spojené s údržbou, opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov, stožární věží ocelových 
konstrukcí vysokých pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách. 

b) práce spojené s údržbou, opravami a modernizací pouze ocelových mostů a ocelových konstrukcí budov. 
c) práce spojené s údržbou opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov, vyjma kotelen a elektráren. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 1 písm. b) 
340.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky (ochranné přilby), jsou např.: 

 a) práce spojené s údržbou a opravami v kancelářích. 
b) práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech. 
c) práce nespojené s údržbou. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 1 písm. c) 
341.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky (ochranné přilby) jsou např.: 

 a) práce v blízkosti expanzních vsazovacích přístrojů. 
b) práce s expanzními vsazovacími přístroji ve vzdálenosti do 5 m. 
c) práce s expanzními vsazovacími přístroji. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 1 písm. f) 
342.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky (ochranné přilby) jsou např.: 

 a) stavba a opravy lodí. 
b) stavba a opravy lokomotiv. 
c) práce na lodi. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 1 písm. k) 
343.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky (ochranné přilby) jsou např.: 

 a) záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami. 
b) záchranné práce a zdolávání havárií, jsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami. 
c) záchranné práce v blízkosti havárií. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 1 písm. m) 
344.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky (ochranné přilby) jsou např.: 

 a) - práce při chovu ovcí, 
- těžba dříví, manipulace s kulatinou, 
- obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků. 

b) - práce při chovu koní, 
- těžba dříví, manipulace s kulatinou, 
- obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků. 

c) - práce při chovu koní, 
- těžba dříví, manipulace s kulatinou, 
- obsluha vysokozdvižných vozíků. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 1 písm. o), p), r) 
 
 
 
 
 
 



 

 

345.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou (ochrannou obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí) jsou např.: 
 a) - práce při výstavbě skeletu budov, základů a silniční práce, 

- lešenářské práce, 
- demoliční práce. 

b) - práce při výstavbě skeletu budov, základů s výjimkou silniční práce, 
- lešenářské práce, 
- demoliční práce. 

c) - práce při výstavbě skeletu budov, základů a silniční práce, 
- lešenářské práce ve výšce nad 1,5 m nad úrovní země 
- demoliční práce. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.1 písm. a), b), c) 
346.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou (ochrannou obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí) jsou např.: 

 a) práce pouze s betonovými a prefabrikovanými díly. 
b) práce s betonovými a prefabrikovanými díly, stavby bednění a jeho odstraňování. 
c) práce s betonovými a prefabrikovanými díly vyjma bednění a jeho odstraňování. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.1 písm. d) 
347.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou (ochrannou obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí) jsou např.: 

 a) - práce na střechách, 
- práce v lese, 
- práce v blízkosti chemických provozů. 

b) - práce na střechách, 
- práce v lese a na poli, 
- práce v chemických provozech. 

c) - práce na střechách, 
- práce v lese, 
- práce v chemických provozech. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.1 písm. f), g), h) 
348.  Práce a činnosti, které vyžadují ochrannou obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí, jsou např.: 

 a) práce při přestavbách a údržbářské práce. 
b) práce při přestavbách vyjma údržbářských prací. 
c) práce při přestavbách staveniště. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.2 písm. c) 
349.  Práce a činnosti, které vyžadují ochrannou obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí, jsou např.: 

 a) práce v kamenolomech a otevřených výkopech, na uhelných skrývkách. 
b) práce pouze v kamenolomech a otevřených výkopech. 
c) demoliční práce na stavbě. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.2 písm. e) 
350.  Práce a činnosti, které vyžadují ochrannou obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí, jsou např.: 

 a) práce při výrobě vyjma zpracování skla. 
b) demoliční práce na stavbě. 
c) práce při výrobě a zpracování plochého a obalového skla. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.2 písm. g) 
351.  Práce a činnosti, které vyžadují ochrannou obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí, jsou např.: 

 a) dlouhodobá práce ve stoje. 
b) dlouhodobá práce v sedě. 
c) práce ve stoje a v sedě. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.2 písm. p) 
352.  Práce a činnosti, které vyžadují ochrannou obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí, 

jsou: 
 a) práce na střechách. 
b) práce v lese. 
c) práce u koní. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.3 
353.  Práce a činnosti, které vyžadují ochrannou obuv s tepelně izolační podešví, jsou: 

 a) práce na velmi horkých materiálech nebo na rozpáleném parkovišti. 
b) práce ve skladech materiálu. 
c) práce na velmi horkých nebo velmi studených materiálech nebo při práci s nimi. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.4 



 

 

354.  Práce a činnosti, které vyžadují ochrannou obuv, kterou lze snadno vyzout, jsou: 
 a) práce, při kterých se vyskytuje riziko proniknutí roztavené látky. 
b) práce, při kterých se vyskytuje riziko proniknutí velmi horké nebo velmi studené látky. 
c) práce, při kterých se vyskytuje riziko propíchnutí. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.5 
355.  Práce a činnosti, které vyžadují ochrannou obuv s protiskluzovou podešví, jsou: 

 a) práce na velmi studených materiálech. 
b) práce na velmi horkých materiálech. 
c) práce ve vlhkém prostředí nebo na kluzkých plochách. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 2.6 
356.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka, jsou např.: 

 a) odstraňování částí materiálu nebo práce, při nichž vznikají úlomky nebo střepiny. 
b) odstraňování částí materiálu nebo práce, při nichž vznikají úlomky nebo střepiny vyjma dřevoobrábění. 
c) odstraňování částí materiálu nebo práce, při nichž vznikají velké úlomky nebo střepiny. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 3 písm. g) 
357.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka, jsou např.: 

 a) práce v teplu bez ohledu na jeho hodnotu. 
b) práce v chladu a teplu. 
c) práce v sálavém teplu. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 3 písm. l) 
358.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka, jsou např.: 

 a) práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čisticími prostředky. 
b) práce s kyselinami a zásadami, dezinfekčními látkami a všemi čisticími prostředky. 
c) práce pouze s kyselinami a zásadami. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 3 písm. i) 
359.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranné prostředky dýchacích orgánů, jsou např.: 

 a) práce při zpracování sypkých materiálů vyjma čištění zásobníků. 
b) práce pouze při zpracování sypkých materiálů. 
c) práce při zpracování sypkých materiálů a při čištění zásobníků sypkých hmot. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 4 písm. l) 
360.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranné prostředky dýchacích orgánů, jsou např.: 

 a) nanášení nátěrů stříkáním nebo práce s organickými rozpouštědly. 
b) práce s lepidly neobsahujícími rozpouštědla. 
c) štípání dřeva sekyrou. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 4 písm. f) 
361.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranné prostředky dýchacích orgánů, jsou např.: 

 a) práce s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla. 
b) práce s lepidly neobsahujícími rozpouštědla. 
c) práce s lasery. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 4 písm. h) 
362.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu sluchu (chrániče sluchu) jsou např.: 

 a) práce leteckého personálu na letištích. 
b) práce pozemního personálu na letištích. 
c) práce na staveništi. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 5 písm. d) 
363.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu sluchu (chrániče sluchu) jsou např.: 

 a) práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními. 
b) práce pouze s dřevozpracujícími a textilními stroji. 
c) práce se strojním zařízením. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 5 písm. f) 
364.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou (ochranné oděvy) jsou např.: 

 a) práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky. 
b) práce s kyselinami a zásadami, dezinfekčními prostředky, čisticími prostředky. 
c) práce s chemickými látkami. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 6.1 písm. a) 
 
 
 



 

 

365.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou (ohnivzdorné ochranné oděvy) jsou např.: 
 a) - svařování v otevřených prostorech, 

- opravy tavicích agregátů kovu a skla. 
b) - svařování v omezených prostorech, 

- opravy strojů a zařízení. 
c) - svařování v omezených prostorech, 

- opravy tavicích agregátů kovu a skla. 
 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 6.2 písm. a), b) 
366.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou (zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí) jsou např.: 

 a) - práce při vykosťování a řezání masa, 
- práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu. 

b) - práce při vykosťování a řezání masa, 
- práce s ručními noži. 

c) - práce při vykosťování a řezání masa, 
- práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem od těla. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 6.3 písm. a), b) 
367.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou (kožené zástěry) jsou např.: 

 a) - svařovací práce, 
- kovářské práce, 
- práce při výrobě nebezpečných chemických látek a přípravků. 

b) - svařovací práce, 
- zednické práce, 
- slévačské práce. 

c) - svařovací práce, 
- kovářské práce, 
- slévačské práce. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 6.4 písm. a), b), c) 
368.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu ochranu předloktí, jsou: 

 a) práce pouze při vykosťování masa. 
b) práce při vykosťování a krájení masa. 
c) práce při vykosťování a krájení masa, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 6.5 
369.  Práce a činnosti, které vyžadují rukavice, jsou např.: 

 a) manipulace s jakýmikoli předměty. 
b) manipulace s předměty s ostrými hranami. 
c) manipulace s předměty s ostrými hranami s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 6.6 písm. b) 
370.  Práce a činnosti, které vyžadují rukavice z kovové sít'oviny, jsou: 

 a) práce při vykosťování a krájení masa, krájení masa ručním nožem při porážení zvířat a výrobě masa, práce při výměně nožů 
u řezacích strojů. 

b) práce s ropnými produkty.  
c) manipulace s předměty s ostrými hranami. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 6.7 písm. a), b), c) 
371.  Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím, jsou: 

 a) práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí. 
b) práce v chladném počasí. 
c) práce ve venkovním prostředí. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 7 
372.  Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů, jsou: 

 a) práce, při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní. 
b) práce na staveništi a v dopravě. 
c) práce v dopravě. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 8 
373.  Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů, jsou: 

 a) práce, o kterých takto rozhodne bezpečnostní technik. 
b) práce na lešeních a konstrukcích včetně práce v kabinách výškových jeřábů. 
c) práce na lešeních a konstrukcích, při montáži stavebních prefabrikátů a na stožárech. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 3, odst. 9 písm. a), b), c) 
 



 

 

374.  Provozovatel je mj. povinen při provozu nízkotlakých kotelen: 
 a) zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách. 
b) pouze zajistit osobní ochranné pracovní prostředky. 
c) zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, pokud tak stanoví bezpečnostní technik. 

 Předpis: Vyhl. 91/1993, § 12 písm. g) 
375.  Provozovatel je mj. povinen při provozu nízkotlakých kotelen s používáním příslušných osobních ochranných pracovních pro-

středků: 
 a) seznámit všechny zaměstnance, kteří v budově s kotelnou pracují. 
b) seznámit bezpečnostního technika, který jejich používání bude kontrolovat a vyžadovat. 
c) seznámit topiče, a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat. 

 Předpis: Vyhl. 91/1993, § 12 písm. g) 
376.  K profesním činnostem z hlediska znečištění patří jako práce velmi nečistá: 

 a) asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba 
zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci. 

b) řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat. 
c) seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 4 
377.  K profesním činnostem z hlediska znečištění patří jako práce nečistá: 

 a) seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, obsluha sta-
vebních strojů, lesní a zemědělští dělníci, kováři, provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, řezníci, uzenáři, svářeči, 
chovatelé zvířat, obsluha kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví způsobující podráždění pokožky. 

b) asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba. 
c) obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 4 
378.  K profesním činnostem z hlediska znečištění patří jako práce méně čistá: 

 a) mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel, servisní technici, obuvníci, tesaři, 
obrábění dřeva, montáž elektrotechnických výrobků, zásobování, úklid. 

b) obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci. 
c) seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 4 
379.  K profesním činnostem z hlediska znečištění patří jako práce čistá: 

 a) obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci. 
b) seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel. 
c) administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor, měření, obchod, služby, školství, věda, výzkum. 

 Předpis: NV 495/01, příloha č. 4 
380.  Výrobce umístí označení CE na každý jednotlivý osobní ochranný prostředek, 

 a) který je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/425 

b) bez ohledu na to, zda splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425. 
c) i když není ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu. 

 Předpis: N EP a R EU 2016/425 příloha VI odst. 3   
381. Překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů sdělí zaměstnavateli:  

 a) bezodkladně poskytovatel pracovnělékařských služeb. 
b) místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 
c) zaměstnanec. 

 Předpis: Z 258/00, §39, odst.3 
382. Značky příkazu mají:  

 a) kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 5 % plochy značky. 
b) kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; modrá část zaujímá nejméně 50 % plochy značky. 
c) kruhový tvar s bílým piktogramem na žlutém pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky. 

 Předpis: NV 375/17, §3,odst.3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

383. Zaměstnavatel dále stanoví pracovní postupy a organizuje práci při chovu zvířat mj. tak, aby: 
 a) vedení a zavádění zvířat zaměstnanec prováděl pomocí ohlávky opatřené vodicím řemenem, vodicí šňůrou nebo 

tyčí; vodicí šňůru nebo vodicí řemen nesmí mít zaměstnanec omotán kolem ruky a k vedení a zavádění nesmí být 
používáno řetězu. 

b) vedení a zavádění velkých hospodářských zvířat, s výjimkou koní, zaměstnanec prováděl pomocí ohlávky opatřené 
vodicím řemenem, vodicí šňůrou nebo tyčí; vodicí šňůru nebo vodicí řemen nesmí mít zaměstnanec omotán kolem 
ruky a k vedení a zavádění nesmí být používáno řetězu. 

c) vedení a zavádění velkých hospodářských zvířat, s výjimkou koní, zaměstnanec prováděl pomocí ohlávky opatřené 
vodicím řemenem, vodicí šňůrou, tyčí nebo vodicím řetězem. 

 Předpis: NV 27/02, §4 odst. 1 písm. b) 
384. Zaměstnavatel dále stanoví pracovní postupy a organizuje práci při chovu zvířat tak, aby při nahánění velkých zvířat, 

pokud se provádí pomocí naháněcích uliček a zábran: 
 a) byl zaměstnanec vždy za ohrazením nebo za zábranou. 
b) byl zaměstnanec vždy před ohrazením nebo zábranou. 
c) měl zaměstnanec vždy přilbu. 

 Předpis: NV 27/02, §4 odst. 1 písm. c) 
385. Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími poža-

davky nařízení vlády 101/2005 Sb., ve stavu:  
 a) který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 
b) který neohrožuje bezpečnost a zdraví zaměstnanců 
c) který neohrožuje bezpečnost a zdraví zaměstnavatele 

 Předpis: NV 101/05, §3 odst.1 
386. Před uvedením pracoviště do provozu a používání je mj. nutné zajistit jeho uspořádání tak, aby zaměstnanci byli chráněni: 

 a) pouze před nepříznivými povětrnostními vlivy. 
b) před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a výrobních 

a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, 
údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště. 

c) před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a výrobních a technologických procesů, a pokud je to 
vhodné, určit osoby, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a 
opravy pracoviště. 

 Předpis: NV 101/05, §3 odst.3 písm. a) 
387. Před uvedením pracoviště do provozu a používání je mj. nutné zajistit: 

 a) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště. 
b) stanovení způsobu vedení provozní dokumentace a vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení. 
c) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpo-

vědné za jejich vedení. 
 Předpis: NV 101/05, §3 odst.3 písm. b) 
388. Před uvedením pracoviště, na kterém jsou používány zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, do provozu a 

používání, je mj. nutné zajistit: 
 a) opatření k ochraně zdraví, stanovené zaměstnavatelem. 
b) opatření k ochraně zdraví, stanovené bezpečnostním technikem. 
c) opatření k ochraně zdraví, stanovené zvláštními právními předpisy. 

 Předpis: NV 101/05, §3 odst.3 písm. e) 
389. Před uvedením pracoviště do provozu a používání je mj. nutné zajistit: 

 a) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace 
osob, případně zvířat, podle zvláštních právních předpisů. 

b) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace 
zaměstnanců, podle zvláštních právních předpisů. 

c) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace 
osob, případně zvířat, podle pokynů zaměstnavatele. 

 Předpis: NV 101/05, §3 odst.3 písm. f) 
390. Pokud udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na 

pracovišti poklesne pod 10 °C, musí být zaměstnanec vybaven: 
 a) jakýmkoli zatepleným pracovním oděvem. 
b) pracovním oděvem, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních 

podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou vnitřního prostředí organizmu 36 až 37 °C. 
c) pracovním oděvem, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních 

podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou vnitřního prostředí organizmu 26 až 27 °C. 
 Předpis: NV 361/07, §7 odst.1 



 

 

 
391. Při práci v chladové zátěži, vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplo-

tě nebo korigované teplotě 4 °C a nižší, musí být v ohřívárně zajištěno:  
 a) vybavení pro prohřívání rukou. 
b) vybavení pro prohřívání nohou. 
c) vybavení pro ohřívání nápojů. 

 Předpis: NV 361/07, §7 odst.2 
392. Ochranný nápoj k ochraně zdraví zaměstnance před účinky zátěže teplem nebo chladem musí být:  

 a) zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 10 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvy-
šující odolnost organizmu. 

b) zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky 
zvyšující odolnost organizmu. 

c) zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, nesmí obsahovat další látky. 
 Předpis: NV 361/07, §8 odst.1 
393. Zaměstnanec musí být vybaven vyhovujícím pracovním oděvem pro práci s olovem a dalšími potřebnými osobními 

ochrannými pracovními prostředky. Praní a čištění pracovního oděvu může být prováděno:  
 a) v prádelně nebo čistírně, které jsou pro tento druh práce doporučeny. Při převážení z pracoviště musí být pracovní 

oděv uložen v uzavřeném kontejneru. 
b) jen v prádelně nebo čistírně, které jsou pro tento druh práce určeny a vybaveny. Při převážení z pracoviště musí být 

pracovní oděv uložen v uzavřeném kontejneru. 
c) jen v prádelně nebo čistírně, které jsou pro tento druh práce určeny a vybaveny. Při převážení z pracoviště musí být 

pracovní oděv jasně identifikován, aby nemohlo dojít k jeho záměně. 
 Předpis: NV 361/07, §15 odst.4 
394. K ověření přítomnosti azbestu na pracovišti lze využít:  

 a) informace od vlastníka stavby nebo z jiných ověřitelných zdrojů, a pokud tyto informace nejsou dostupné, je nutné 
materiály, o nichž se má za to, že obsahují azbest, analyzovat. 

b) výsledky laboratorních protokolů z rozborů materiálů, o nichž se má za to, že obsahují azbest. 
c) informace od vlastníka stavby nebo z jiných ověřitelných zdrojů; tyto informace je nutné v případě materiálů, o 

nichž se má za to, že obsahují azbest, analyzovat. 
 Předpis: NV 361/07, §20  odst.2 
395. Voda pro technologické účely, která přichází do kontaktu s povrchem lidského těla, musí mít teplotu:  

 a) nejméně 32 °C, a přichází-li do kontaktu se sliznicemi, musí vyhovovat požadavkům na teplou vodu podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví. 

b) nejméně 52 °C, a přichází-li do kontaktu se sliznicemi, musí vyhovovat požadavkům na teplou vodu podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví. 

c) nejvýše 32 °C, a přichází-li do kontaktu se sliznicemi, musí vyhovovat požadavkům na teplou vodu podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví. 

 Předpis: NV 361/07, §53 odst.2 
396. Šatna musí být zřízena pro zaměstnance, který:  

 a) musí nosit pracovní oděv; šatny musí být odděleny podle pohlaví. Na pracovištích do 5 zaměstnanců lze používání 
šaten muži a ženami oddělit časově. 

b) musí nosit pracovní oděv a nemůže se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů převlékat v jiném 
prostoru; šatny musí být odděleny podle pohlaví. Na pracovištích do 5 zaměstnanců lze používání šaten muži a 
ženami oddělit časově. 

c) musí nosit pracovní oděv a nemůže se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů převlékat v jiném 
prostoru; šatny mohou být odděleny podle pohlaví nebo jejich používání vymezeno časově. 

 Předpis: NV 361/07, §54  odst.2 
397. Záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby:  

 a) nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti 
přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m. 

b) byl od pracoviště vzdálen více než 120 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti 
přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m. 

c) nebyl od pracoviště vzdálen více než 1200 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členi-
tosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 750 m. 

 Předpis: NV 361/07, §54  odst.6 
 
 
 
 



 

 

398. Úklid pracovišť, sanitárních zařízení a pomocných zařízení se na pracovištích s technologickým zdrojem znečištění prová-
dí:  
 a) denně. 
b) jednou za týden. 
c) jednou za měsíc. 

 Předpis: NV 361/07, §55a 
399. Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně spojovacích cest se provede: 

 a) minimálně jednou za 5 let. 
b) podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen 

při uvádění těchto prostor do trvalého užívání. 
c) podle plánu údržby, zpracovaného bezpečnostním technikem. 

 Předpis: NV 361/07, §55b  odst.1 
400. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy pova-

ha práce:  
 a) vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na 

povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na 
bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

b) umožňuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na 
povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na 
bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

c) vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo zaměstnanci dávají přednost použití těchto prostředků 
s ohledem na výkon práce. 

 Předpis: NV 362/05, §3,odst.3 
 

 


