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Anotace 

 

KRČMÁŘ, Lukáš. Rozsah potřebných znalostí odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. 

Ostrava, 2011. 40 s. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. 

 

Bakalářská práce řeší rozsah znalostí odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. 

Popisuje základní pojmy v prevenci rizik, druhy rizikových faktorů vyskytujících se na 

pracovištích, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v prevenci rizik a BOZP, 

požadavky na zisk odborné způsobilosti a požadavky na rozsah primárních znalosti 

odborně způsobilé osoby pro oblast průmyslu pomocí Ishikavova diagramu.  

Cílem této práce je zpracovat návrh dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob 

v prevenci rizik. Součástí návrhu jsou zpracovány možnosti průběžného vzdělávání 

odborně způsobilých osob a způsoby opakované zkoušky z odborné způsobilosti.  

Klíčová slova:  

prevence rizik, odborně způsobilá osoba, rizikové faktory, BOZP 

 

Annotation 

KRČMÁŘ, Lukáš. Extent of required knowledge of a person competent in risk prevention. 

Ostrava, 2011. 40 s. Bachelor´s dissertation. VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering. 

 

Bachelor´s dissertation solve the range of required knowledge of a competent person in 

risk prevention. It´s describing basic terms in risk prevention, variety of risk factors that 

occure in the workplaces, employee´s and employer´s responsibilities in terms of risk 

prvention and health and safety, requirements for getting the professional competence and 

requirements for primary knowledge of a competent person for industry area using 

Ishikawa diagram. 

Goal of this dissertation is to work up proposal for another education activities of a 

competent persons in the risk prevention. Part of the proposal are processed possibillities 

for continous education of a competent persons and ways of periodic exams from 

professional competence. 

 

Key words: 

risk prevention, competent person, risk factors, health and safety 
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1. Úvod  

 

Historie pojmu odborně způsobilá osoba v prevenci rizik spadá do roku 2000. Tehdy 

byl zákonem č. 155/2000 Sb. tento pojem zaveden a zároveň bylo zrušeno označení 

bezpečnostní technik. Rozsah znalostí těchto osob, které potřebují k výkonu své činnosti je 

velmi široký. Oblast prevence rizik je totiž jednou z nejdůležitějších v celé oblasti 

pracovně právních vztahů. Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik musí pro výkon své 

činnosti nejen znát veškeré předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale 

také což je možná ještě důležitější, v praxi tyto předpisy a konkrétní dovednosti v prevenci 

rizik umět použít. 

V zákoně č. 309/2006 Sb., který se zabývá otázkou odborné způsobilosti osob v 

prevenci rizik, není nikterak řešena problematika dalšího vzdělávání těchto osob. V 

současné době, kdy se předpisy potřebné k výkonu činnosti neustále novelizují a nabývají 

účinnosti nové předpisy, je potřeba stálého vzdělávání těchto osob neoddiskutovatelná. Při 

neznalosti aktuálních předpisů, by odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nemohla svou 

činnost adekvátně vykonávat. Z tohoto také vychází základní cíle této bakalářské práce. 

 

 Cíle této práce jsou tedy dva:  

1. vypracování přehledu odborných znalostí odborně způsobilé osoby 

v prevenci rizik, 

2.  navrhnutí rozsahu dalšího vzdělávání osoby odborně způsobilé 

v prevenci rizik.  
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2. Rešerše 

 

Problematikou přehledu odborných znalostí odborně způsobilé osoby v prevenci rizik 

se zabývají především následující zákony a nařízení vlády. Všechny právní předpisy 

zmíněné v této bakalářské práci jsou míněny ve formě pozdějších předpisů, pokud není 

uvedeno jinak.  

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tento zákon upravuje pracovněprávní vztahy, 

vztahy kolektivní povahy a zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Pro 

účely této bakalářské práce je důležitá především část pátá tohoto zákona, která se týká 

bezpečností a ochrany zdraví při práci, povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnanců.  

 

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

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Pro účely této bakalářské práce jsou 

důležité především paragrafy o odborné způsobilosti, předpokladech odborné způsobilosti 

fyzických osob a zvláštní odborné způsobilosti.  

 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti.  Toto nařízení stanovuje podmínky udělení, pozastavení, nebo 

zrušení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti, zkušební okruhy 

teoretických znalostí zkoušky z odborné způsobilosti, obsah a způsob zkoušky z odborné 

způsobilosti a vedení evidence o zkouškách z odborné způsobilosti.  
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3. Prevence rizik 

 

Všechny lidské činnosti jsou určitým způsobem zdrojem rizika. Prevencí rizik se 

rozumí všechna opatření 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. Samotným 

cílem prevence rizik je předcházení škodlivého vlivu rizikových faktorů na zdraví 

zaměstnanců a dále zamezení vzniku nemocí z povolání a pracovních úrazů. Podmínkou 

účinné a účelné prevence rizik je znát rizika vyplývající z vykonávaných činností v 

rámci podniku a porozumět jejich příčinám. Mezi tato rizika patří např. všechny zdroje 

úrazů, elektrická energie, nadměrné teplo nebo chlad, mechanická rizika atd. 

Zaměstnavatel je proto povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a 

přijímat příslušná opatření.  

 

Pro hodnocení rizik a zjištění jejich příčin a zdrojů se používají různé metody. Tyto se 

od sebe mohou lišit např. pracností, mírou objektivity apod. Zaměstnavatelem určená 

odborně způsobilá osoba by měla zvolit metodu, která se na dané hodnocení rizik hodí 

nejlépe. 

Při přijímání opatření z oblasti BOZP by zaměstnavatel měl postupovat podle 

obecných principů prevence rizik. Tyto obecné principy jsou rozděleny do následujících 

kroků, jejichž posloupnost nesmí být porušena.  

 

Principy obecné prevence: 

1. vyloučení rizika, 

2. zhodnocení rizik, která nemůžeme eliminovat, 

3. likvidace rizik u zdroje, 

4. přizpůsobení práce jednotlivci, 

5. využití technického pokroku, 

6. nahrazení nebezpečného bezpečným, nebo méně nebezpečným, 

7. vypracování politiky soustavné prevence pro všechny, 

8. upřednostnění kolektivních ochranných opatření před osobními ochrannými 

prostředky, 

9. poskytnutí odpovídajících informací a instrukcí. [10] 
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3.1. Základní pojmy  

 

 Zde je souhrn některých základních pojmů, které se vyskytují v oblasti prevence 

rizik: 

 bezpečnost – stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno 

nebo sníženo na přijatelnou úroveň, 

 hodnocení rizik – proces, jehož cílem je optimalizace rizika; jde o komplexní proces 

určení velikosti rizika, 

 identifikace rizik – proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a 

umístění, 

 individuální ochrana – poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných 

nápojů; individuální ochrana nastupuje až tehdy, kdy nelze vyloučit škodlivé vlivy 

prostředky kolektivní ochrany, 

 kolektivní ochrana – ochrana před riziky pro více zaměstnanců společně, např. 

zavedením nové technologie na pracovišti, 

 pracovní prostředí – je dáno souborem fyzikálních, chemických a biologických faktorů, 

které svou kvalitou a kvantitou, případně dobou působení mohou nepříznivě ovlivnit 

zdravotní stav pracovníka, 

 pracovní systém – komplex zahrnující lidského činitele, technická zařízení (stroje, 

technologie) energie, látky, materiály a pracovní prostředí (pracovní podmínky,  

organizaci a řízení) v rámci kterého jsou prováděny pracovní činnosti, 

 prevence rizik – veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují 

na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení pracovních rizik, 

 riziko – pravděpodobnost výskytu nějaké události s nežádoucími následky, 

 rizikový faktor – zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. [10] 
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3.2. Druhy rizikových faktorů 

 

V každém pracovním systému se nachází různé druhy rizikových faktorů. Rizikové 

faktory pracovních systémů můžeme rozdělit takto: 

1. fyzikální, 

2. chemické, 

3. biologické, 

4. ergonomické (antropometrické, fyziologické) a psycho – sociální, 

5. kombinované rizikové faktory. [11] 

 

Mezi fyzikální rizikové faktory patří následující skupiny: mechanické, prašnost, 

mikroklimatické, hluk a vibrace, elektrická, magnetická a elektromagnetická pole, 

ultrafialové a infračervené záření a lasery, ionizující záření.  

 

Chemické rizikové faktory se dělí na působící faktory: 

1. jednotlivých chemických látek nebo kombinovaných účinků více látek 

působících dlouhodobě nepříznivě na lidské zdraví při dostatečných expozicích, 

2. jednotlivých chemických látek nebo kombinovaných účinků více látek 

působících okamžitě, náhlé a přímé poškození zdraví,  

3. chemických látek (nebo jejich kombinací, směsí), jejichž reakce působí 

nežádoucí události typu požárů a explozí. 

Do skupiny biologických rizikových faktorů patří faktory způsobující:  

1. onemocnění přenosná a parazitární,  

2. onemocnění přenosná ze zvířat na člověka,  

3. nemoci z prachů, 

4. okamžité a náhlé poškození zdraví člověka.   
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Mezi ergonomické a psycho-sociální faktory patří působící faktory:  

1. prostorového řešení pracoviště a pracovního místa,  

2. pracovních poloh a pohybů,  

3. fyzické náročnosti práce, 

4.  manipulace s břemeny,  

5. monotonie pracovní činnosti, pracovní doby, směnnosti a noční práce,  

6. sociálního klimatu na pracovišti,  

7. osobní spokojenosti zaměstnanců.  

 

Nejčastěji se vyskytující rizikové faktory pracovních systémů můžeme vidět v tabulce 

(viz Tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1: Nejčastější rizikové faktory pracovních systémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhy 

rizikových 

faktorů 

Skupiny rizikových faktorů 

Mechanické Energetické Požár, 

exploze 

Teplotní 

faktory 

Hluk a 

vibrace 

tvary a povrchy 

stroje a 

nástroje 

nedostatečné 

uzemnění 

únik 

chem. 

látek 

vysoká teplota 

povrchů strojů 

emisní 

hluk 

pohyblivé části 

stroje 

nedostatečná 

proudová, 

přepěťová ochrana 

exploze 

tlak. 

nádob 

vysoká teplota 

materiálů 

imisní 

hluk 

rizikové ruční 

nástroje 

obnažené vodiče  vysoká teplota 

kapalin 

ultrazvuk 

odletující 

úlomky, třísky 

chybná instalace  nízká teplota 

chladírenských 

zařízení 

celotělový 

přenos 

vibrací 

nevhodné 

řešení 

pracovního 

místa 

nežádoucí zapojení   lokální 

přenos 

vibrací 

pády osob při 

práci ve 

výškách 

lasery    

uvolnění, pád 

části stroje 

nebo materiálu 

záření 

infračervené, 

elektromagnetické, 

ionizující, UV 
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3.3. Povinnosti zaměstnavatele 

 

Základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP a prevence rizik jsou uvedeny 

v zákoníku práce. Základním cílem zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci je předcházení (prevence) rizik. Zaměstnavatel dojde 

k naplnění tohoto cíle především vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je dále povinen vyhledávat 

nebezpečné činitele a procesy a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Tuto činnost je 

zaměstnavatel provádět neustále a na základě učiněných zjištění pak vyhledává a 

vyhodnotí rizika konkrétní práce a přijme vhodná opatření.  

Zaměstnavatel je povinen přijímat taková opatření, aby v případě příznivějších 

pracovník podmínek mohl rizikové práce určené zvláštním právním předpisem zařadit do 

kategorie nižší. Dále je zaměstnavatel povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci.  

Pokud se na pracovišti vyskytnou neodstranitelná rizika, je zaměstnavatel povinen 

přijmout taková opatření, aby ohrožení zaměstnanců bylo minimalizováno. O tom jaká 

opatření zaměstnavatel přijal a jak postupoval při vyhledávání a vyhodnocování rizik je 

povinen vést dokumentaci.  

Mezi všeobecné preventivní zásady, které musí zaměstnavatel přijmout jako opatření 

k prevenci rizik, patří např. omezování vzniku rizik a pokud již tyto vzniknou, 

odstraňování u zdroje původu rizika, upřednostňování prostředků kolektivní ochrany před 

riziky oproti prostředkům individuální ochrany, nahrazování namáhavých prací a 

nebezpečných technologií novými a méně rizikovými. 

 

 

3.4. Práva a povinnosti zaměstnance 

 

Také práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti prevence rizik jsou uvedeny v zákoníku 

práce. Zaměstnanci mají právo na informace o tom, jaká rizika nese práce jimi vykonávána 

a jaká opatření přijal jejich zaměstnavatel k tomu, aby zaměstnance ochránil před 

působením těchto rizik. Tyto informace musí být pro zaměstnance srozumitelné, 

zaměstnanec musí informaci rozumět. Kdyby tomu tak nebylo, celé informování by 
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ztrácelo smysl. Zaměstnanci jsou také povinni podílet se na přijatých opatřeních k zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.  

Další povinností zaměstnanců je spolupráce se zaměstnavatelem a odborně 

způsobilými fyzickými osobami v prevenci rizik, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné 

a zdraví neohrožující pracovní podmínky.  
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4. Požadavky na rozsah odborné způsobilosti 

 

Požadavky na rozsah odborné způsobilosti fyzické osoby jsou součástí zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

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

způsobilosti. 

Podle zákona č. 309/2006 Sb., je zaměstnavatel povinen zajišťovat a provádět úkoly 

v hodnocení a prevenci rizik. Tyto úkoly může provádět buď sám, pokud je k tomu 

způsobilý, nebo je přenechá osobě odborně způsobilé. Počet odborně způsobilých osob 

zajišťujících úkoly v prevenci rizik je definován v zákoně č. 309/2006 Sb., § 9, odst. 3, 

takto:  

Zaměstnává-li zaměstnavatel 

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li 

k tomu potřebné znalosti, 

b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li 

k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými 

osobami, 

c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo 

více odborně způsobilými osobami.  

 

 

4.1. Odborně způsobilá osoba 

 

Odborně způsobilá osoba pro zajišťování úkolů v prevenci rizik je osoba, která 

zajišťuje a provádí pro různé zaměstnavatele (podnikatele i ostatní subjekty) úkoly ve 

vyhledávání, hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví 

zaměstnance. Odborně způsobilá osoba je vlastně poradcem specialistou, metodikem, 

kontrolorem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP, a to jak pro vedoucí, tak i 

pro ostatní zaměstnance v podniku. Aby mohla odborně způsobilá osoba řádně zajišťovat 

úkoly v prevenci rizik, tak ji zaměstnavatel musí poskytnout potřebné prostředky a dobu 

k její činnosti. Dále musí mít dokumentaci a informace o všech možných rizicích na 

pracovišti, která by mohly vést k poškození zdraví zaměstnanců.  
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Odborně způsobilá osoba musí být schopna vytvořit systém řízení BOZP a udržovat jej 

minimálně na úrovni při jeho zavedení. Toto znamená, že by neměla zůstávat u 

zavedeného systému, ale neustále zvyšovat jeho úroveň, tedy vytvářet efektivnější modely 

řízení BOZP. Z tohoto důvodu by měla velmi úzce spolupracovat se středním a 

vrcholovým managementem. Mezi další důležité schopnosti odborně způsobilé osoby patří 

činnosti, které navazují na vyhledávání a hodnocení rizik při práci. Jsou to stanovení 

návrhu opatření pro oblast rizik a pro kategorizaci prací, zpracování interních předpisů pro 

poskytování OOPP, mycích čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, 

prací zakázaných matkám do devátého měsíce po porodu, těhotným a kojícím ženám a 

mladistvým. 

 

Při šetření mimořádných událostí, jako jsou například vážný či smrtelný úraz, 

poškození firmy v důsledku přírodních katastrof, by se měla také podílet odborně 

způsobilá osoba. Dále má kontrolovat plnění úkolů vedoucím zaměstnancem a případně 

jako ověření této kontroly má provést kontrolu dodržování pravidel BOZP zaměstnanci. 

Musí se také zúčastňovat všech kontrol BOZP prováděných OIP, odbory a dalšími 

oprávněnými orgány. Při těchto kontrolách musí hájit svého zaměstnavatele. 

Znalost cizího jazyka, především angličtiny, by měla být další dovedností odborně 

způsobilé osoby. Jde především o osoby, které pracují pro firmu s nadnárodní strukturou. 

Komunikace se specialisty v zahraničí a plnění nadnárodní legislativy dané korporace se 

bez znalosti cizího jazyka dá provádět jen stěží.  

 

K datu 28. 1. 2011 bylo v České republice vydáno dle zákona č. 309/2006 Sb., celkem 

3028 osvědčení o odborné způsobilosti osob v prevenci rizik. [6] Předpoklady odborné 

způsobilosti fyzické osoby, zvláštní odborné způsobilosti fyzické osoby a zkoušky 

z odborné způsobilosti jsou uvedeny v následujících kapitolách. 
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4.1.1. Požadavky ze zákona o zajištění dalších podmínek BOZP 

 

Pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik musí uchazeč splnit několik 

podmínek vyplívajících ze zákona č. 309/2006 Sb. Základním předpokladem je alespoň 

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Toto bylo při přijetí tohoto zákona 

podrobeno velké kritice, především ze strany stávajících bezpečnostních techniků. Osoby 

pověřené ve firmách oblastí BOZP, mající zkoušku odborné způsobilosti podle staré 

legislativy, nebudou moci tuto funkci bez maturitní zkoušky vykonávat. Jde především o 

osoby, které tuto funkci vykonávali i desítky let a mají v této oblasti velké zkušenosti.  

 

Dalším předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je odborná praxe. Jedná se o 

praxi v délce minimálně 3 let v oboru, ve které bude osoba zajišťovat úkoly v prevenci 

rizik, nebo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osobám, které získaly 

vysokoškolské vzdělání bakalářské nebo magisterské v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, postačí praxe v délce 1 roku. V zákoně č. 309/2006 Sb., se ovšem 

nehovoří o tom, jak stará má být tato praxe. Praxe, která je po fyzických osobách tímto 

zákonem požadována, by podle mého názoru neměla být starší než 5, maximálně 7 let. 

Ikdyž mají fyzické osoby praxi požadovanou zákonem, ale tato je starší než 7 let, dá se tato 

praxe požadovat za nulovou.  

 

Příkladem odborné praxe by mohl jít zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. Zde se jako požadavek na osobu odpadového hospodáře v § 15, 

odst. 6, píše: „dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru 

odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené 

maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech. 

Požadavky na rozsah znalostí odborně způsobilé osoby jsou tak široké a neustále se 

mění vydáváním nových zákonů, nařízeních vlády atd., že starší praxe zcela ztrácí svůj 

význam.  

Doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti je posledním 

předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby. Tuto zkoušku musí odborně způsobilá 

osoba složit opakovaně každých 5 let.  

 

 



 

 

16 

Zákon č. 309/2006 Sb., také řeší uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba 

získala v jiném státě. Pokud fyzická osoba získala odbornou kvalifikaci ve státě Evropské 

unie, Švýcarské konfederaci, nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru, musí si tuto kvalifikaci nechat ověřit. Ověření musí předcházet zahájení činnosti 

této fyzické osoby na území České republiky a provádí jej Ministerstvo práce a sociálních 

věcí.  

 

 

4.1.2. Podmínky pro získání odborné způsobilosti 

 

Pokud chce uchazeč vykonat zkoušku z odborné způsobilosti, musí splňovat 

předpoklady odborné způsobilosti podle § 10, odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb. 

Pokud tyto předpoklady splňuje, podá si přihlášku k provedení zkoušky u držitele 

akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti. Držitelem této akreditace může 

být fyzická nebo právnická osoba, která splnila podmínky pro udělení akreditace pro 

provádění zkoušek odborné způsobilosti. Ke dni 15. 3. 2011 je v České republice 23 

držitelů akreditace ke zkouškám z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů 

v prevenci rizik. [7] 

Náležitosti zkoušky z odborné způsobilosti jsou uvedeny v nařízení vlády č. 592/2006 

Sb. Každá zkouška probíhá před odbornou zkušební komisí. Tato komise musí mít 

nejméně 3 členy, kteří mají minimálně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Dále 

musí mít tito členové znalosti a praktické zkušenosti, které jsou předmětem zkoušky.   

 

Zkouška z odborné způsobilosti má dvě části: 

 písemnou část, 

o písemná práce, 

o písemný test, 

 ústní část, 

o obhajoba písemné práce, 

o ústní ověření odborných znalostí. 
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Za úspěšně vykonanou zkoušku se považuje ta, kde uchazeč splnil požadavky obou 

částí zkoušky. V tomto případě má držitel akreditace povinnost zaslat uchazeči do 5 

pracovních dní osvědčení o získané odborné způsobilosti. Náležitosti, které musí toto 

osvědčení splňovat, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 592/2006 Sb. § 8, odst. 2.  

 

Uchazeč, který úspěšně nevykonal některou z částí zkoušky má možnost opravné 

zkoušky. Při této opravné zkoušce opakuje pouze tu část zkoušky, kterou úspěšně 

nevykonal. Také na opravnou zkoušku si uchazeč musí podat žádost u držitele akreditace. 

Pokud ani opravnou zkoušku uchazeč úspěšně nevykoná, může si podat novou žádost o 

vykonání zkoušky. Tato však nesmí být podána dříve než 90 dnů po uplynutí opravné 

zkoušky.  

 

Tyto zkoušky z odborné způsobilost musí vykonat všechny fyzické osoby, které získaly 

odbornou způsobilost podle právních předpisů platných před účinností zákona č. 309/2006 

Sb., a chtějí tuto profesi dále vykonávat. Podle § 22 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., se 

odborná způsobilost získaná podle předchozích právních předpisů považuje za splněnou 

nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. 12. 2011. 

Vzhledem k tomu, že se datum 31. 12. 2011 kvapem blíží, je třeba na ustanovení § 22 odst. 

2 zákona č. 309/2006 Sb., znovu a znovu upozorňovat, jelikož po tomto datu všechny 

osoby, které poskytují služby v oblasti BOZP nebo zaměstnanci, kteří tuto činnost 

vykonávají pro svého zaměstnavatele a nebudou mít doklad o úspěšném vykonání zkoušky 

z odborné způsobilosti, nebudou mít kvalifikaci tuto činnost nadále vykonávat. Pokud jí 

přesto i za těchto okolností budou vykonávat nadále podle dokladů, jejichž platnost a 

účinnost skončí ke dni 31. 12. 2011, tak se vystavují postihu příslušných kontrolních 

orgánů. 

 

 

Zkouška z odborné způsobilosti 

 

Jak jsem již uvedl výše, zkouška z odborné způsobilosti má dvě části: písemnou a 

ústní. Otázky, které se vyskytují u obou částí zkoušky, vycházejí ze zkušebních okruhů.   
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Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování 

úkolů v prevenci rizik jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., takto:  

 

a) znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

b) znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a 

povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

c) znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, 

odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení 

pracovním úrazům a nemocem z povolání, 

d) dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace, 

e) znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, jejich používání, evidence a kontroly. 

 

V části a) se ověřují uchazečovy znalosti z oblasti právních předpisů o BOZP. Jedná se 

o právní předpisy týkající se pracovně právních vztahů, požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí, požadavky na vybavení pracovišť, umístění a vzhled bezpečnostních 

značek, překážky v práci a odměňování za práci, pracovní poměr atd.  

Část b) v sobě ukrývá otázky, které se zabývají znalostí práv a povinností zaměstnanců 

a zaměstnavatelů v oblasti BOZP. V této části by se měly ověřit uchazečovy znalosti o 

oblastních inspektorátech práce i o státním úřadu inspekce práce, jaké jsou práva a 

povinnosti inspektora těchto úřadů, práva a povinnosti odborové organizace v oblasti 

BOZP atd.  

Část c) je věnována znalosti zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení a odstraňování 

rizik. Tento okruh obsahuje otázky týkající se různých metod identifikace rizik, které musí 

odborně způsobilá osoba znát a umět použít. Dále jsou zde otázky týkající se povinnosti 

zaměstnavatelů při pracovních úrazech, minimalizace pracovních rizik na pracovišti, 

povinnosti zaměstnavatele vycházející z prevence rizik atd.  

V části d) zkušebních okruhů pro zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik, je 

kladen důraz na samotnou dovednost posouzení otázek BOZP odborně způsobilé osoby při 

prevenci rizik. Tento okruh teoretických otázek ovšem lze jen obtížně realizovat bez 

předložené písemné práce, o které se zmíním později. Do tohoto okruhu otázek patří 

otázky týkající se možných rizik při provozu vyhrazených zařízení, dále otázky z oblasti 
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bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou, povinnosti zaměstnavatele a možná 

rizika vyplývající z nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, přepravou materiálu 

atd.  

Poslední část e) zkušebních okruhů se zabývá osobními ochrannými pracovními 

prostředky. Uchazeč v tomto okruhu otázek musí prokázat své znalosti z jejich 

poskytování, vlastnostmi OOPP, jakým způsobem vyhodnotit rizika pro výběr OOPP apod.   

 

Jednotliví držitelé akreditací mohou mít požadavky provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti v některých částech odlišné. Z tohoto důvodu uvádím níže průběh zkoušky, 

který je běžný u většiny držitelů akreditací.  

Samotná zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik začíná 

písemným testem. Tohoto testu se zúčastní všichni uchazeči společně. Otázky v tomto 

testu jsou většinou vygenerovány počítačem ze souboru cca 400 otázek ze všech okruhů 

teoretických znalostí uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Počet 

otázek bývá v rozsahu 50 až 60 otázek, podle držitele akreditace. Otázky jsou zadány 

formou testu, přičemž uchazeč vybírá jednu správnou odpověď ze tří variant (a, b, c). 

Počet správných odpovědí pro splnění požadavků je rozdílný u různých držitelů akreditace. 

Zatímco v Rožnovském vzdělávacím institutu s.r.o postačí ke splnění písemného testu 42 

správných odpovědí z 50 otázek (tj. 84% správných odpovědí) [15], tak u Výzkumného 

ústavu bezpečnosti práce, v.i.i. potřebují uchazeči ke splnění písemného testu 45 správných 

odpovědí z 50 otázek (tj. 90% správných odpovědí) [16]. V tomto vidím velký problém při 

skládání zkoušek z odborné způsobilosti. Nemělo by být přeci možné, aby po složení různě 

náročných testů u různých držitelů akreditace, získali uchazeči stejnou odbornou 

způsobilost. V tomto případě si bude každý uchazeč o odbornou způsobilost vybírat toho 

držitele akreditace, u kterého bude zkouška jednodušší. Tento postup podle mého názoru 

úroveň celé zkoušky poněkud snižuje. I když uchazeč o odbornou způsobilost nesplní 

požadavky písemného testu tak stále může vykonat alespoň ústní část zkoušky.  

 

Po vykonání písemné části zkoušky přistoupí uchazeč na její ústní část. V této části si 

uchazeč vylosuje dvě otázky, které prověří uchazečovu znalost problematiky dle 

zkušebních okruhů uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Po vylosování 

otázek má uchazeč určitý čas na přípravu, při níž nemůže použít žádných studijních 

materiálů. Odpovědi na otázky uchazeč uvádí vždy před tříčlennou zkušební komisí. Tato 

komise může mít na uchazeče doplňující otázky.  
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Při hodnocení uchazečových odpovědí by zkušební komise měla postupovat podle 

následujících bodů: 

 obsahová úplnost odpovědí, 

 schopnost uchazeče vyjádřit jádro problému, 

 schopnost uchazeče reagovat na doplňující otázky, 

 schopnost uchazeče přesvědčit komisi o svých odpovědích, 

 schopnost uchazeče orientovat se v právních předpisech dané problematiky. 

 

Po skončení ústní části zkoušky se odborná komise usnese, zda byly uchazečovy odpovědi 

správné a zda uchazeč u ústní části zkoušky vyhověl či nikoliv.  

 

Pro příklad uvádím některé možné zkušební otázky pro ústní část zkoušky, které jsou 

společností NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. zadávány: 

 základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, 

 povinnosti zaměstnavatele na úseku předcházení ohrožení života a zdraví při 

práci a při prevenci rizik; postupy při vyhledávání a hodnocení rizik a 

stanovení vhodné metody pro hodnocení rizik, 

 minimální požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí v závislosti na příslušném riziku vytvářeném 

zařízením pro zdvihání břemen a zaměstnanců, 

 požadavky na uspořádání pracovišť a pracovního prostředí z hlediska 

minimalizace rizik vyskytujících se při skladování a manipulaci s materiálem. 

 

Ještě před samotnou zkouškou z odborné způsobilosti musí uchazeč odevzdat držiteli 

akreditace, u kterého zkoušku vykoná, zpracovanou písemnou práci. Vypracování písemné 

práce ovšem také není podmínkou pro úspěšné vykonání zkoušky u všech držitelů 

akreditace. Například u Vzdělávacího střediska Helena Ondriášová – vzdělávání, které je 

držitelem akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik, není 

vypracování písemné práce podmínkou vykonání zkoušky. Také tato povinnost 

vypracování písemné práce by se podle mého názoru měla sjednotit pro všechny držitele 

akreditace. 
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V případě, že vypracování písemné práce je podmínkou vykonání zkoušky z odborné 

způsobilosti, měla by mít práce tyto náležitosti. Téma této práce si může uchazeč buď určit 

sám, nebo si vybere určité téma z nabídky držitele akreditace. V obou případech by se však 

téma písemné práce mělo být z oblasti hodnocení rizik. Při výběru témata písemné práce 

by uchazeč měl brát ohled na svou předešlou praxi. Jde především o to, aby uchazeč mající 

praxi v nemocničních zařízeních nezpracovával práci například na téma: „Vyhledávání a 

vyhodnocování rizik při práci s křovinořezem.“ a naopak. Doporučovaný rozsah těchto 

prací je 10 až 15 stran formátu A4. V případě jakýchkoli problémů při vypracování 

písemné práce, by měl uchazeč tyto konzultovat se zástupci držitele akreditace.  

 

Pro příklad uvádím některá možná témata písemných prací, které jsou společností 

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. zadávána:  

 zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro běžný provoz a 

používání kovoobráběcích strojů, včetně vyhledávání a vyhodnocení rizik 

vyskytujících se při této činnosti, 

 stanovení pracovních postupů a organizace práce při chovu koní na místní 

podmínky včetně vyhledávání a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této 

činnosti, 

 stanovení bezpečnostních zásad při skladování manipulačních jednotek na 

místní podmínky (Místní řád skladu) včetně vyhledávání a vyhodnocení rizik 

vyskytujících se při této činnosti, 

 vyhledávání a vyhodnocení rizik a stanovení rozsahu výběru ochranných 

prostředků, pracovních pomůcek, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

vyplývajících z místních podmínek při práci s tekutým kovem, 

 

Vyhodnocení písemné práce provádí zkušební komise. Je tedy důležité odevzdat tuto 

práci s dostatečným předstihem před začátkem samotné zkoušky z odborné způsobilosti, 

aby zkušební komise měla dostatek času s prostudováním písemné práce a jejím 

ohodnocením. Součástí ústní zkoušky je obhajoba písemné práce. Uchazeč by si měl 

připravit krátkou prezentaci, kde vysvětlí, proč si vybral danou metodu vyhodnocení rizik, 

obhájí správnost použitých bezpečnostních opatření k eliminaci rizik a věcnou správnost 

hodnocení rizik. Uchazeč také musí být schopen zodpovědět doplňující otázky zkušební 

komise týkající se jeho písemné práce.  
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Po skončení zkoušky odborná komise vyhodnotí, zda uchazeč u zkoušky uspěl či 

nikoli. Pokud uchazeč splnil požadavky jak písemné, tak ústní části zkoušky, předá 

předseda odborné komise uchazeči osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci 

rizik. Popřípadě toto osvědčení může být zasláno uchazeči poštou, nejpozději však do pěti 

pracovních dnů po vykonání zkoušky. 
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5. Rozsah znalostí osob odborně způsobilých 

 

Jak jsem již uvedl výše, rozsah znalostí, které musí znát a ovládat odborně způsobilá 

osoba je nesmírně široký. Jedná se o znalost veškerých právních předpisů v oblasti 

bezpečnosti a zdraví při práci, znalosti identifikací rizik a jejich hodnocení, poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků atd.  

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je dle zákona č. 309/2006 Sb., 

úspěšně vykonaná zkouška z odborné způsobilosti. Tato zkouška je jednotná pro všechny 

osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Je tedy jedno, zda po úspěšném vykonání 

zkoušky bude osoba provozovat svou činnost např. v zemědělství nebo v průmyslu. 

Z tohoto důvodu uvádím v této kapitole rozsah konkrétních znalostí, které by měla osoba 

odborně způsobilá znát v konkrétní oblasti činnosti.  

V této bakalářské práci jsem se rozhodl uvést znalosti potřebné pro činnost v oblasti 

průmyslu.  

 

5.1. OZO pro průmysl 

 

Oblast průmyslu je velice široká a obsahuje mnoho odvětví: automobilový průmysl, 

biotechnologie, chemikálie, dřevozpracující, papírenský a tiskařský průmysl, 

elektrotechnický průmysl, hračkářský průmysl, informační a komunikační technologie, 

kožedělný průmysl, legální metrologie a hotově balené zboží, letecký průmysl, 

nábytkářský průmysl, námořní průmysl, obranný průmysl, obuv, odvětví zdravotní péče, 

potravinářský průmysl, průmysl cestovního ruchu, radiokomunikační a telekomunikační 

koncová zařízení, stavební průmysl, strojírenství, textilní a oděvní průmysl, těžba, kovy a 

nerosty, tlaková zařízení a plynové spotřebiče. [8] 

Jak je vidět, oblastí průmyslu je skutečně mnoho. Pro tuto bakalářskou práci jsem si 

pro výčet potřebných znalostí osoby odborně způsobilé v prevenci rizik vybral oblast 

strojírenství, konkrétně kovoobráběcí stroje. 
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5.2. Přehled právních a technických předpisů 

 

Výčet právních a technických předmětů, které by měla znát osoba odborně způsobilá v 

prevenci rizik provádějící svou činnost v oblasti strojírenství, konkrétně kovoobráběcích 

strojích, je velice široký. Základním předpokladem potřebných znalostí této osoby je 

důsledná znalost těchto dvou předpisů: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

Tyto dva právní předpisy musí znát a ovládat nejen osoby odborně způsobilé působící v 

oblasti kovoobráběcích strojů, ale veškeré odborně způsobilé osoby.  

 

Mezi další obecně závazné právní předpisy BOZP, které musí znát veškeré odborně 

způsobilé osoby v prevenci rizik patří např.: 

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

doplnění některých zákonů, 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

 

Pro odborně způsobilou osobu, vykonávající svou činnost v oblasti kovoobráběcích 

strojů, bude potřebná důsledná znalost následujících předpisů: 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

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

 

 



 

 

25 

Neméně důležitou znalostí odborně způsobilých osob pracujících v oblasti 

kovoobráběcích strojů je znalost českých technických norem ČSN a rovněž znalost 

harmonizovaných norem (tj. norem převzatých z Evropské unie).  

Oblast kovoobráběcích strojů je v českých technických normách uvedena v třídě norem 

pod číslem ČSN 20 .... – obráběcí stroje na kovy. V této třídě by měla mít osoba odborně 

způsobilá v prevenci rizik pracující v oblasti kovoobráběcích strojů potřebné znalosti 

především v následujících skupinách: 

 ČSN 20 07.. – Bezpečnostní předpisy, 

 ČSN 20 08.. – Bezpečnost nástrojů, nářadí a zařízení. 

 

Pro příklad zde uvádím některé normy patřící do skupin ČSN 20 07.. a ČSN 20 08.. : 

 ČSN EN ISO 23125 - Obráběcí stroje - Bezpečnost – Soustruhy 

 ČSN EN 13898+A1 - Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený 

kov 

 ČSN EN 1550+A1 - Bezpečnost obráběcích strojů - Bezpečnostní požadavky 

na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel 

 

České technické normy nejsou obecně závazné. Toto nalezneme v zákoně č. 22/1997 

Sb., který to vysloveně uvádí. Z tohoto předpokladu vyplývá, že ČSN nejsou považovány 

za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování. V České republice však 

existuje možnost, že povinnost dodržovat požadavky uvedené v českých technických 

normách vyplývají z jiných právních dokumentů. Mohou to být například právní předpisy, 

rozhodnutí správního orgánu, pokyn nadřízeného, nebo smlouva, ve které je uveden 

požadavek řídit se těmito normami. V každém případě, i když české technické normy 

nejsou obecně závazné, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik pracující v oblasti 

kovoobráběcích strojů, by české technické normy třídy ČSN 20 .... měly znát a měly by se 

jimi řídit.  

 

Rozsah znalostí osob odborně způsobilých v prevenci rizik pracujících v oblasti 

kovoobráběcích strojů je uveden pomocí Ishikakova diagramu níže (viz Obrázek č. 1). 
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Obrázek č. 1 – Ishikavův diagram rozsahu znalostí 
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6. Další vzdělávání odborně způsobilých osob 

 

 Jak jsem již zmínil v úvodu, potřeba dalšího vzdělávání osob majících kvalifikaci 

odborně způsobilé osoby v prevenci rizik je neoddiskutovatelná. V zákoně č. 309/2006 Sb., 

který se zabývá problematikou odborné způsobilost, je pouze uvedeno, že zkouška 

z odborné způsobilosti v prevenci rizik musí uchazeč vykonat každých 5 let. Není zde však 

uvedeno, jak by se měl během těchto pěti let samostatně vzdělávat, aby mu neunikly nové 

požadavky a právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z tohoto 

důvodu jsem se pokusil, navrhnou možnosti dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob. 

Také jsem se pokusil navrhnout další možný způsob opakované zkoušky odborné 

z odborné způsobilosti fyzických osob. 

 

6.1. Průběžné vzdělávání odborně způsobilých osob 

 

Aby bylo zaručeno, že odborně způsobilá osoba bude mít přehled o všech právních 

předpisech a požadavcích pro vykonávání své profese, měla by být určena povinnost jejího 

průběžného vzdělávání v pětiletém intervalu mezi zkouškami z odborné způsobilosti. Proto 

bych navrhoval dvě různé varianty průběžného vzdělávání těchto osob. První varianta by 

ukládala povinnost, aby každá odborně způsobilá osoba v prevenci rizik se musela 

zúčastnit různých seminářů, konferencí a sympózií, které se budou zabývat problematikou 

BOZP a prevencí rizik. Těchto seminářů by musela osoba během pětiletého intervalu mezi 

zkouškami navštívit minimálně čtyři. Mezi jednotlivými semináři by musel být interval 

minimálně 6 měsíců.  

 

Jednalo by se jednak o semináře, které by zajišťovaly Oblastní inspektoráty práce, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce, ale také o akce pořádané 

například vysokými školami nebo jinými organizacemi zabývající se touto problematikou. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí by však muselo zhodnotit náplň jednotlivých seminářů 

a následně je schválit jako semináře vhodné pro vzdělávání osob odborně způsobilých. Za 

účast na těchto seminářích by uchazeči rovněž obdrželi určitý počet kreditů, jak je uvedeno 

níže. Po skončení semináře by všichni uchazeči získali potvrzení o jeho vykonání. Toto 

potvrzení by následně museli předložit při zkoušce z odborné způsobilosti držiteli 

akreditace. Bez tohoto potvrzení by tuto zkoušku nemohli vykonat.  
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Další variantou, jak by se mohlo zajistit průběžné vzdělávání odborně způsobilých 

osob, je vykonání kurzu prevence rizik v oblasti BOZP, který by pořádali držitelé 

akreditace. Tento kurz by musely odborně způsobilé osoby vykonat minimálně jednou 

během pětiletého intervalu mezi zkouškami. Tento kurz bych doporučoval vykonat 

nejdříve dva roky po úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Tento interval 

volím z důvodu významu tohoto kurzu. Pokud by osoby tento kurz vykonaly například 

měsíc po úspěšném vykonání zkoušky, tak by tento kurz v rámci dalšího vzdělávání ztrácel 

význam. Tento kurz by měl být minimálně třídenní z důvodu velkého množství informací. 

Podrobnější obsah kurzu je uveden níže. Také za tento kurz by uchazeči obdrželi určitý 

počet kreditů, a zároveň získali potvrzení o vykonání kurzu. Také toto potvrzení by museli 

předložit při zkoušce z odborné způsobilosti.  

 

Myslím si, že přijetím těchto dvou variant by se vymezila u osob odborně způsobilých 

alespoň základní povinnost jejich průběžného vzdělávání. Samozřejmě jsem si vědom, že 

oblast BOZP a prevence rizik je natolik široká, že tyto samotné varianty na průběžné 

vzdělání osob odborně způsobilých nestačí. Je jisté, že se odborně způsobilé osoby musí 

vzdělávat neustále, ale jako základní předpoklad by uvedené varianty byly podle mého 

názoru vhodné.    

 

6.2. Opakovaná zkouška odborné způsobilosti 

 

V současné době musí uchazeč o odbornou způsobilost složit zkoušku z odborné 

způsobilosti každých 5 let. Podle zákona č. 309/2006 Sb., není žádný rozdíl mezi 

zkouškami pro prvotní získání odborné způsobilost fyzickou osobou a opakovanou 

zkouškou z odborné způsobilosti. Podle mého názoru by měli mít uchazeči o opakované 

získání odborné způsobilosti po uplynutí pěti let od získání odborné způsobilosti podle 

zákona č. 309/2006 Sb., více možností, než pouhé složení zkoušky u držitele akreditace.  

Z tohoto důvodu jsem navrhl různé činnosti, po jejichž vykonání by uchazeč získal 

osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik. Těchto činností by se dalo 

použít pouze pro získání osvědčení o opakovaném získání odborné způsobilosti. Uchazeči, 

kteří by žádali o první získání odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., by stále 

museli vykonat běžnou zkoušku z odborné způsobilosti, která je popsána výše.  
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Činnosti, které by si uchazeči mohli vybrat pro získání odborné způsobilosti, jsou 

uvedeny zde:    

 účast na seminářích, konferencích a sympóziích, 

 publikování v odborných časopisech, 

 přednášení na seminářích, konferencích a sympóziích, 

 autorství (spoluautorství) odborných publikací a učebních textů, 

 vykonání kurzu prevence rizik v oblasti BOZP 

 

Každá z těchto činností by byla ohodnocena určitým počtem kreditů. Po zisku 

minimálně 50 kreditů během následujících pěti let od posledního zisku osvědčení o 

odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., by uchazeč mohl po 

složení ústní části zkoušky u držitele akreditace získat osvědčení o zisku odborné 

způsobilost. Návrh osvědčení, které by uchazeč získal po složení zkoušky, je uveden 

v příloze č. 1 této bakalářské práce.  

Ústní část zkoušky by probíhala stejně jako při běžné zkoušce z odborné způsobilosti, 

ovšem bez prezentace písemné práce. Uchazeč by si vylosoval dvě otázky ověřující jeho 

znalosti dle zkušebních okruhů uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. 

Zkušební komise by mohla vznášet doplňující otázky. Případné doplňující otázky by se 

týkaly jak uchazečových odpovědí na vylosované otázky, tak případné publikace 

v odborných časopisech, popřípadě jejich autorství (spoluautorství) odborných publikací a 

učebních textů.  

 

Přehled kreditů, které by uchazeči získali při vykonání určitého druhu činnosti, je 

uveden na další straně (viz Tabulka č. 2). 
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Tabulka č. 2: Počty kreditů za vykonané činnosti 

 

Druh činnosti 

 

Počet kreditů 

Účast na seminářích, konferencích a 

sympóziích 

 

5 

Publikování v odborných časopisech   

8 

Přednášení na seminářích, 

konferencích a sympóziích 

 

10 

Autorství (spoluautorství) odborných 

publikací a učebních textů 

 

15 

Vykonání kurzu prevence rizik 

v oblasti BOZP 

 

15 

 

 

 

Účast na seminářích, konferencích a sympóziích 

 

Jenou z možností, jak získat potřebné kredity pro opakovanou zkoušku z odborné 

způsobilosti a zároveň jednou z možností splnění jednoho z požadavků na průběžné 

vzdělávání odborně způsobilých osob uvedených výše, je účast osob na seminářích, 

konferencích a sympóziích. Tato činnost by měla být pro osoby nejméně náročnou 

z navrhnutých činností, proto je za její splnění také nejmenší počet kreditů. Jak je uvedeno 

výše, pokud chce účastník těchto seminářů získat po jejich skončení určitý počet kreditů, 

musí být tyto semináře schváleny Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Na těchto seminářích, konferencích a sympóziích by měly být reflektovány aktuální 

legislativní změny, nové technologie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

jejich bezpečnost, všeobecné zásady v rámci prevence rizik atd. Všeobecná diskuze na 

závěr každého semináře by měla být samozřejmostí. Po skončení semináře by osoba, která 

tento seminář vykonala, získala od garanta tohoto semináře potvrzení, jak je uvedeno výše.  
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Publikování v odborných časopisech 

 

Další možností jak získat potřebné kredity je publikování v odborných časopisech. 

Výběr těch odborných časopisů, ve kterých by osoba získala za autorství článku určitý 

počet kreditů, by provádělo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výběr by probíhal na 

základě odborné úrovně těchto časopisů, kvality a objektivnosti článků v časopisech, ale 

také například na základě dostupnosti časopisu na trhu. Témata článků, za které by osoby 

získaly daný počet kreditů, by mohly být různá. Vždy by se však musela alespoň určitou 

částí věnovat oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo prevencí rizik.  

 

Článek, za který by chtěla osoba získat daný počet kreditů, by musel být zaslán držiteli 

akreditace nejméně 5 dnů před vykonání zkoušky u daného držitele akreditace. Tento 

postup volím s ohledem na možnost prostudování článku zkušební komisí s dostatečným 

odstupem. V průběhu ústní části zkoušky by si mohla zkušební komise připravit doplňující 

otázky týkající se daného článku. Příklady časopisů, ve kterých by za autorství článku 

osoba získala daný počet kreditů, je uveden zde: 

 BOZP a PO aktuálně, 

 časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), 

 E-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu. 

 

 

Přednášení na seminářích, konferencích a sympóziích 

 

Další možnost zisku kreditů. Jednalo by se o přednášení příspěvků na seminářích, 

konferencích a sympóziích uvedených výše, tedy schválených Ministerstvem práce a 

sociálních věcí. Pokud by chtěla osoba prezentovat svůj příspěvek na těchto seminářích, 

musela by mít schválenou anotaci příspěvku garantem semináře. Pro případný zisk kreditů 

by se příspěvky musely z určité části týkat oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

nebo prevence rizik.  Po skončení semináře by přednášející dostal potvrzení o prezentování 

daného příspěvku vydané garantem daného semináře. Toto potvrzení by opět odevzdal 

držiteli akreditace při zkoušce z odborné způsobilosti.  
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Autorství (spoluautorství) odborných publikací a učebních textů 

 

Autorství (spoluautorství) odborných publikací a učebních textů je jednou z posledních 

možných činností k zisku kreditů. Za odborné publikace by se v tomto případě považovaly 

ty, které by se věnovaly oblasti ochrany zdraví při práci nebo prevence rizik. Totéž by 

platilo u učebních textů. Za učební texty by se považovaly jak texty používané při kurzech 

prevence rizik v oblasti BOZP, tak i texty používané například na vysokých školách. Také 

tyto odborné publikace a učební texty by musely osoby zaslat držiteli akreditace nejméně 5 

dnů před vykonáním zkoušky z odborné způsobilosti u daného držitele akreditace. Tento 

termín volím podobně jako u článků uvedených výše s ohledem na možnost prostudování 

zkušební komisí. Také případné doplňující otázky zkušební komise při ústní části zkoušky 

z odborné způsobilosti by se týkaly dané publikace. 

 

Vykonání kurzu prevence rizik v oblasti BOZP 

 

Uchazeč by také mohl vykonat kurz prevence rizik v oblasti BOZP k zisku potřebných 

kreditů. Jednalo by se o kurzy pořádané držitelem akreditace. Předmětem těchto kurzů by 

mělo být metodou výkladu a praktických cvičení prezentovat uchazeči povinnosti 

vyplývající pro zaměstnavatele, zaměstnance i fyzické osoby při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Minimální rozsah těchto kurzů by měl být tři dny, přičemž počet 

hodin odpřednášených v těchto kurzech by měl být minimálně 15 hodin.   

Přednášejícími na těchto kurzech by měly být fyzické osoby, které mají minimálně 

středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, potřebnými znalostmi a praktickými 

zkušenostmi získanými při výkonu činnosti o které budou přednášet. V ideálním případě 

by těmito přednášejícími měli být členové zkušebních komisí při provádění zkoušky 

z odborné způsobilosti v prevenci rizik.  
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Obsah kurzů prevence rizik v oblasti BOZP by mohl být následující: 

 přehled právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 problematika prevence rizik – postupy prevence rizik, metody, zpracování 

dokumentace, 

 pracovní podmínky, pracovně právní vztahy ve vazbě k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, 

 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

 inspekce práce a dozor nad bezpečností práce, 

 pracovní úrazy a nemoci z povolání - dokumentace, postupy, odpovědnost a 

náhrada škody, 

 zdravotní péče, zdravotní způsobilost k práci a její posuzování, 

 ergonomie, 

 pracoviště a pracovní prostředí,  

 práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

 poskytování první pomoci, 

 bezpečnost provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení, 

 školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Po vykonání tohoto kurzu by účastníci získali od garanta tohoto kurzu potvrzení o jeho 

vykonání. Na základě tohoto potvrzení by uchazeč o zisk odborné způsobilosti získal 

příslušný počet kreditů. Toto potvrzení by uchazeč předložil při následné opakované 

zkoušce z odborné způsobilosti. Veškeré náklady na tento kurz by si platil sám uchazeč o 

tento kurz. 
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7. Závěr 

 

Tématem této bakalářské práce bylo vypracování rozsahu potřebných znalostí odborně 

způsobilé osoby v prevenci rizik. V první části práce jsem se věnoval vysvětlení 

samotného pojmu prevence rizik a právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů 

v prevenci rizik. Následně jsem se věnoval otázce, kdo to je odborně způsobilá osoba, jaké 

jsou na tuto osobu požadavky ze zákona o zajištění dalších podmínek BOZP a jak probíhají 

zkoušky z odborné způsobilost těchto osob.  

  

Každá z oblastí činností odborně způsobilé osoby má svá specifika na rozsah 

potřebných znalostí této osoby. Z tohoto důvodu jsem v druhé části této práce vypracoval 

rozsah znalostí, které by měla mít osoba odborně způsobilá v prevenci rizik pracující 

v oblasti průmyslu, konkrétně v oblasti kovoobráběcích strojů. Potřebné znalosti jsem 

následně vyjádřil pomocí Ishikavova diagramu. Dále jsem se pokusil navrhnout různé 

možnosti dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob. Jedná se o návrhy průběžného 

vzdělávání těchto osob a návrh na další variantu opakované zkoušky z odborné 

způsobilosti.  
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12.1. Příloha č. 1 „Náležitosti osvědčení o získání odborné 

 způsobilosti.” 

 

Název držitele akreditace 

 

 

Osvědčení  

o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 

 

pro 

 

 

Jméno, příjmení, titul:   ....................................................... 

 

Datum a místo narození:   ....................................................... 

 

Datum vydání osvědčení:   ....................................................... 

 

Evidenční číslo osvědčení:   ....................................................... 

 

Jméno, příjmení, titul předsedy zkušební komise ................................................. 

 

 

Osvědčuje se, že výše uvedený/á složil/a dne ................, zkoušku z odborné způsobilosti 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. 

 

 

       ......................................... 

       razítko držitele akreditace 

 

 

............................................... .....   ...................................................... 

podpis předsedy zkušební komise   podpis zástupce držitele akreditace 
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12.2. Příloha č. 2 „Doklad o absolvování vzdělání k získání 

 osvědčení.” 
 

 

Jméno, příjmení, titul:   ....................................................... 

 

Datum a místo narození:   ....................................................... 

 

Účast na seminářích 

Název semináře Datum konání 

semináře 

Místo konání 

semináře 

Počet 

kreditů 

Podpis garanta 

semináře 

     

     

     

     

 

Přednášení na seminářích 

Název semináře Datum konání 

semináře 

Místo konání 

semináře 

Počet 

kreditů 

Podpis garanta 

semináře 

     

     

     

     

 

Vykonání kurzu prevence rizik 

Název kurzu Datum konání 

kurzu 

Místo konání 

kurzu 

Počet 

kreditů 

Podpis garanta 

kurzu 

     

     

     

     

 


