Zkouška / periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování
úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. v pl. zn.
Zkušební středisko společnosti EURO CERT CZ, a.s. je držitelem akreditace MPSV (Ministerstvo práce
a sociálních věcí) pro provádění zkoušek odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci
rizik podle zákona č. 309/06 Sb. v pl. zn. – OZO. Na základě této zkoušky může fyzická osoba – bezpečnostní
technik obdržet Osvědčení odborné způsobilosti v prevenci rizik.
Zkouška se koná ve zkušební místnosti společnosti na adrese Lidická 2370, 252 63 Roztoky u Prahy (10min.
z Prahy Dejvice).
Probíhá před odbornou zkušební komisí složené z předsedy a dvou členů.
Před zahájením vlastní zkoušky administrátor zkoušky:
 ověří totožnost uchazeče průkazem totožnosti
 ověří, zda uchazeč splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona,
porovnáním kopií dokladů o vzdělání a odborné praxi s předloženými originály1
 zopakuje uchazeči průběh zkoušky
Zjistí-li komise, že uchazeč nepředložil ke kontrole originály dokladů o vzdělání a odborné praxi, není
připuštěn k vlastní zkoušce a je s ním dohodnut jiný termín zkoušky.
Časový rozsah zkoušky pro jednoho uchazeče:
 Písemná část 60 - 80 minut (písemný test)
 Přestávka cca 30 min na vyhodnocení testů (může být upraveno z rozhodnutí předsedy zkušební
komise)
 Ústní část cca 60 minut (z toho 15 - 20 minut na přípravu k ústnímu pohovoru, 30 - 45 minut
obhajoba písemné práce – projektu, zodpovězení vylosovaných otázek a rozbor fotografie, 10 minut
hodnocení ústního pohovoru a písemné práce a celé zkoušky a oznámení výsledku zkoušky).
 celkem 120 - 140 minut zkouška (+ 30 minut přestávka)
Minimální počet zkoušených uchazečů v jednom zkušebním termínu: 3
Maximální počet zkoušených uchazečů v jednom zkušebním termínu: 8

Cena zkoušky: 5.200,- Kč bez DPH
Termíny: průběžně vypisujeme na webových stránkách www.eurocert.cz
Administrátor zkoušek: Eva Čondlová, condlova@eurocert.cz, tel.: +420 601 384 085

Za odbornou praxi dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů se považuje doba činnosti vykonávané v oboru,
ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Délka odborné praxe musí být alespoň 3 roky nebo alespoň v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání
v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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