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1.

Úvod:

Účel dokumentu:

Zkušební řád stanoví systém řízení provádění zkoušek
a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob
k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi podle ust. § 10 odst. 2 zákona 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 sužeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení
vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění
zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost dokumentu:

Zkušební řád je platný a závazný pro pracovníky ve funkci
odborného garanta, člena odborné zkušební komise a pro všechny
pracovníky držitele akreditace podílející se na procesu provádění
zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti společnosti
TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.

2.

Zkratky a pojmy

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
TÜV – TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., sídlo Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník
držitel akreditace - TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., sídlo Zelený pruh 1560/99, 140 02
Praha 4 – Braník
zákon – zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování sužeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
NV - nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
zkouška (ZK) – zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi
periodická zkouška (PZK) – každá další zkouška z odborné způsobilosti k činnostem
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, na kterou se uchazeč o
vykonání opakované zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně
vykonal zkoušku, je posuzována jako periodická zkouška
opravná zkouška/periodická zkouška – zkouška/periodická zkouška z odborné způsobilosti
k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na kterou se uchazeč
po neúspěšném vykonání zkoušky/periodické zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí,
je posuzována jako opravná zkouška/periodická zkouška
opravná ústní část zkoušky/periodické zkoušky – zkouška/periodická zkouška ústní části
z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, na kterou se uchazeč po neúspěšném vykonání ústní části zkoušky/periodické
zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, je posuzována jako opravná ústní zkouška/periodická
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zkouška. V případě, že byl uchazeč hodnocen při v jedné ze 3 částí ústní části
zkoušky/periodické zkoušky při zkoušce/periodické zkoušce výsledkem „nesplnil“, opakuje
celou ústní část zkoušky/periodické zkoušky.
odborný garant – fyzická osoba odpovědná za vypracování a dodržování odborné úrovně
projektu pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi
OZK – odborná zkušební komise
administrátor zkoušky – zaměstnanec TÜV, který provádí administraci zkoušek,
periodických zkoušek a opravných zkoušek/periodických zkoušek
posuzovatel písemné práce – člen OZK určený odborným garantem pro posouzení
uchazečem zpracované písemné práce
žadatel – fyzická osoba, která projevuje zájem o provedení zkoušky/periodické zkoušky,
popř. opravné zkoušky/periodické zkoušky.
uchazeč – fyzická osoba, která splnila zákonné předpoklady OZ podle ust. § 10 odst. 2 písm.
a) a písm. b) zákona
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
žádost o dřívější termín – žádost uchazeče, aby se mohl zúčastnit zkoušky/periodické
zkoušky dříve než za 21 dnů ode dne podání Přihlášky k provedení zkoušky/periodické
zkoušky
osobní složka uchazeče – složka obsahující dokumenty uchazeče o provedené
zkoušce/periodické zkoušce nebo opravné zkoušce/periodické zkoušce
posudek písemné práce – posudek písemné práce ke zkoušce/periodické zkoušce nebo
opravné zkoušce/periodické zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP
na staveništi podle zákona zpracovaný určeným členem OZK
Přihláška – Přihláška k provedení zkoušky/periodické zkoušky z odborné způsobilosti
k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona
Pozvánka – Pozvánka ke zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona
Osvědčení – Osvědčení o získání odborné způsobilosti
Rozhodnutí – Rozhodnutí o neúspěšném vykonání zkoušky/periodické zkoušky nebo opravné
zkoušky/periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi
Metodika – Metodika pro provádění zkoušek/periodických zkoušek nebo opravných
zkoušcek/periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnostem
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Zkušební řád - pro provádění zkoušek/periodických zkoušek nebo opravných
zkoušek/periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnostem
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
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3.

Zákonné předpoklady odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP
na staveništi a podmínky pro provádění zkoušek/periodických zkoušek

3.1

Ke ZK/PZK z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP
na staveništi se může přihlásit každá fyzická osoba.

3.2

Žadatel o ZK/PZK musí splňovat zákonné předpoklady odborné způsobilosti, a to podle
ust. § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona:
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického
zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,
b) odbornou praxi v délce alespoň 3 let, jestliže osoba získala vzdělání uvedené
v písm. a), nebo v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské
vzdělání stavebního zaměření.

3.3

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci
staveb. Odborná praxe fyzických osob se dokládá potvrzením subjektů, kterým byly
poskytovány služby při přípravě nebo realizaci staveb, a které vystavují objednavatelé
těchto služeb nebo potvrzením zaměstnavatelů o výkonu činnosti při přípravě nebo
realizaci staveb svých zaměstnanců, které vykonávali v pracovněprávním vztahu.
Čestné prohlášení o splnění požadavku na odbornou praxi lze připustit jen
ve výjimečných odůvodněných případech.

3.4

Každá další zkouška z odborné způsobilosti, na kterou se uchazeč o vykonání
opakované zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně
vykonal zkoušku, je posuzována jako periodická zkouška.

3.5

Součástí vyplněné přihlášky k provedení zkoušky jsou kopie dokladů o vzdělání
(alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou technického zaměření nebo
vysokoškolské vzdělání technické zaměření) a odborné praxe v oboru zkoušky (v délce
3 let nebo 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti
stavebního zaměření).
Součástí vyplněné přihlášky k provedení periodické zkoušky je kopie Osvědčení
o získání odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. V
případě, že Osvědčení vydala jiná akreditovaná společnost je nedílnou součástí
přihlášky také kopie dokladu o vzdělání a odborné praxi.

3.6

Uchazeč o provedení ZK/PZK je povinen originály nebo úředně ověřené kopie předložit
před zahájením ZK/PZK k porovnání zaslaných kopií těchto dokumentů s jejich
originály nebo úředně ověřenými kopiemi a rovněž předloží doklad své totožnosti.
V případě nesplnění těchto povinností se uchazeč nemůže ZK/PZK účastnit.

3.7

Přihlášku zasílá žadatel na adresu držitele akreditace. Formulář přihlášky je ke stažení
na webových stránkách www.tuvaustria.cz, popřípadě je žadateli na jeho žádost
zaslána e-mailem nebo poštou na jeho adresu.

3.8

Administrátor zkoušky prověří správnost a úplnost vyplnění přihlášky a provede
kontrolu zaslaných kopií dokladů prokazujících splnění zákonných předpokladů
odborné způsobilosti. V případě, že doklady přiložené k přihlášce nejsou úplné nebo je
přihláška neúplně vyplněna, vyzve žadatele k doplnění.

3.9

Administrátor zkoušky v případě, že je přihláška úplná a jsou doloženy požadované
kopie dokladů prokazující zákonné předpoklady odborné způsobilosti podle ust. § 10
odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona, provede její evidenci. Žadatel ZK/PZK se stává
uchazečem.
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4.

Zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

4.1

Příprava zkoušky

4.1.1

Termín a místo, kde budou provedeny zkoušky jsou uveřejněny držitelem akreditace
na www.tuvaustria.cz

4.1.2

Administrátor zkoušky zašle uchazeči do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení
přihlášky na TÜV Pozvánku ke zkoušce (dále jen „Pozvánka“) na níž bude uveden:
a) obor odborné způsobilosti a druh zkoušky,
b) termín - datum konání zkoušky,
c) čas a místo konání zkoušky,
d) úhrada nákladů za zkoušku a možnosti jejího uhrazení.

4.1.3

Zkouška se může konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne odeslání
pozvánky uchazeči. Uchazeč může podat držiteli akreditace Žádost o dřívější termín
zkoušky, než je termín vyplývající z data podání přihlášky, ale za podmínky, že budou
dodrženy stanovené lhůty pro odevzdání písemné práce ke zkoušce. Zejména se jedná
o lhůtu podle ust. § 6 odst. 4 NV, kde je stanoveno, že uchazeč zašle držiteli akreditace
jím zpracovanou písemnou práci k posouzení nejpozději 15 kalendářních dnů před
stanoveným termínem zkoušky. Dohodou uchazeče s držitelem akreditace může být
stanoven na základě žádosti uchazeče a souhlasu držitele akreditace jiný termín.

4.1.4

Součástí zkoušky je vypracování písemné práce v oboru zkoušky a její obhajoba
před OZK, a to v případě, že byla jejím posuzovatelem písemných prací doporučena
k obhajobě. Pokyny pro vypracování písemné práce ke zkoušce jsou dostupné
na www.tuvaustria.cz a jsou poslány uchazeči současně s Pozvánkou ke zkoušce.
Obsahem písemné práce je plán BOZP na vybraném staveništi. Písemná práce
se zasílá nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky na TÜV
poštou nebo v elektronické podobě, pokud se uchazeč nedohodne jinak. Držitel
akreditace zajistí posouzení písemné práce podle ust. § 6 odst. 5 NV a nejpozději
5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná
práce byla doporučena k obhajobě, či nikoliv.

4.1.5

Po doručení písemné práce TÜV, administrátor zkoušky zkontroluje písemnou práci
po formální stránce, a pokud se nejedná o zásadní nedostatky zašle ji alespoň
10 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky neprodleně k odbornému
posouzení pověřenému členovi odborné zkušební komise. Člena odborné zkušební
komise pověřeného ke zpracování posudku písemných prací určuje odborný garant.
Posudek písemné práce, ve kterém jsou uvedeny konkrétní věcné nedostatky
se zakládají do osobní složky uchazeče, které jsou při zkoušce nedílnou součástí
obhajoby písemné práce v rámci ústního pohovoru. Podle výsledku posouzení
písemné práce posuzovatel písemných prací, buď práci doporučí k obhajobě,
nebo nikoliv a v tomto případě je uchazeč administrátorem zkoušky vyzván k jejímu
přepracování.
Pokud uchazeč upraví písemnou práci podle doporučení jejího posuzovatele nejpozději
3 dny před stanoveným termínem zkoušky a posuzovatel písemných prací doplnění
nedostatků schválí a doporučí písemnou práci k ústní obhajobě, může se uchazeč
zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit. V opačném případě při nedoporučení
písemné práce k obhajobě je s uchazečem v této souvislosti dohodnut jiný termín
zkoušky.

4.1.6

Jednatel nebo jeho zástupce na daný termín konání zkoušky jmenuje OZK složenou
nejméně ze tří členů. Členy OZK jsou fyzické osoby jmenované jednatelem nebo jeho
pověřeným zástupcem.
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4.1.7 Před stanoveným termínem zkoušky nejpozději den před zkouškou administrátor
zkoušky zajistí sestavení písemných testů z databáze TÜV v souladu s příslušným
postupem pro danou odbornost, a to podle počtu přihlášených uchazečů zvýšeného o
jeden písemný test navíc, z důvodu jejich losování přítomnými uchazeči. Otázky pro
ústní část zkoušky – pohovor jsou vybírány uchazečem náhodným výběrem čísla
otázky ze souboru ústních otázek. Vybrané ústní otázky se v den ZK nevrací do
souboru ústních otázek.
4.1.8

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem
totožnosti, předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o vzdělání a odborné praxi
k porovnání zaslaných kopií těchto dokumentů s jejich originály členům OZK. Dále
podepsat se na předloženou Prezenční listinu uchazečů a odevzdat vlastní práci
v listinné podobě s vlastnoručním podpisem, která byla doporučena k obhajobě
a uhradit náklady na provedení zkoušky.
Uchazeč, který neprokáže svojí totožnost a nepředloží požadované dokumenty
prokazující splnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti k porovnání s jejich
originály nebo včas nepředloží písemnou práci nebo jehož písemná práce nebyla
doporučena k obhajobě nebo neuhradí náklady na provedení zkoušky, se nemůže
zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit.

4.1.9 Náklady spojené s provedením zkoušky a s vydáním osvědčení podle
ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona a podle ust. § 20 odst. 7 zákona schválené MPSV
držiteli akreditace v projektu zkoušek uhradí uchazeč držiteli akreditace do 7 dnů před
stanoveným termínem zkoušky, nejpozději v den konání zkoušky před jejím zahájením.
4.1.10 Při řádném neomluvení neúčasti na zkoušce nebo při zrušení účasti na zkoušce méně
než 5 dnů před stanoveným dnem konání zkoušky, pokud byla provedena úhrada
nákladů za zkoušku, se úhrada za zkoušku nevrací. Pokud se uchazeč řádně omluví
z neúčasti na zkoušce z vážných osobních nebo pracovních důvodů, TÜV dohodne
s uchazečem nový termín zkoušky.
4.1.11 TÜV si vyhrazuje právo z vážných důvodů plánovaný termín zkoušky zrušit. Po dohodě
s uchazeči stanoví nový termín zkoušky.
4.2

Průběh zkoušky

4.2.1

Zkouška je neveřejná a skládá se z těchto částí:
a) písemná část,
b) ústní pohovor.
Obě části zkoušky se konají v jeden den.

4.2.2 V písemné části zkoušky, která obsahuje 80 písemných otázek ze zkušebních okruhů
podle písm. a), b), c) a písm. e) Přílohy č. 2 NV, se znalosti uchazeče ověřují
vypracováním písemného testu. Ústní část zkoušky se skládá z obhajoby uchazečem
předem zpracované písemné práce doporučené k obhajobě před OZK, z ověření
znalostí vztahující se k odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP
na staveništi podle zákona pomocí vylosovaných 3 ústních otázek a 1 fotografie
v souladu s Částí II. 2. A Přílohy č. 3 k NV.
4.2.3 Při prezentaci a obhajobě předem zpracované písemné práce, která byla doporučena
k obhajobě, musí uchazeč v ústní části zkoušky prokázat splnění kritéria uvedeného
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v Části II. 2. A Přílohy č. 3 k NV, kterým je dovednost při komplexním posouzení rizik
na staveništi a koordinaci opatření zhotovitelů při realizaci stavby při zajišťování BOZP.
4.2.4 Zkouška každého uchazeče trvá 100 minut v souladu s Částí I. D Přílohy č. 3 k NV.
Písemná část zkoušky trvá 70 minut a ústní část zkoušky 30 minut. Písemná příprava
před ústní části zkoušky je 20 minut. Celkový čas 100 minut nezahrnuje přestávky
v průběhu zkoušky, čas písemné přípravy před ústní části zkoušky a dobu, po kterou
OZK hodnotí výsledky uchazeče při písemné a ústní části zkoušky.
4.2.5

Nejvyšší počet uchazečů přijatých na jeden zkušební termín zkoušky je 8.

4.2.6

V případě plně obsazeného termínu zkoušky je čas pro její zahájení stanoven časovým
harmonogramem. Čas zahájení zkoušek se může měnit v závislosti na počtu
přihlášených uchazečů na daný termín. Časové dotace stanovené pro písemnou
a ústní část zkoušky, vč. písemné přípravy pro ústní část zkoušky jsou závazné
a za jejich dodržení odpovídá předseda OZK. Ve výjimečných případech z důvodu
osobních potřeb uchazečů nebo členů OZK lze přerušit zkoušku na dobu nezbytně
nutnou. O tuto dobu se prodlouží čas pro provedení zkoušky.

4.2.7

Před zahájením periodické zkoušky OZK ověří totožnost uchazečů a zda uchazeč
splňuje zákonné předpoklady k vykonání zkoušky dle příslušného postupu pro danou
odbornost a předseda OZK seznámí a poučí uchazeče před zahájením zkoušek o
průběhu a časovém harmonogramu zkoušky.

4.2.8

OZK musí dbát na to, aby zkouška probíhala v předem stanoveném rozsahu, obsahu
a způsobem, aby hodnocení bylo objektivní. K zajištění odborné úrovně zkoušek
se odborný garant některých zkoušek sám účastní.

4.2.9

Za objektivní průběh zkoušky odpovídá předseda OZK. Po celou dobu provádění
zkoušky jsou přítomni všichni zkoušející – členové OZK. Odborný garant se v případě
účasti na zkoušce z odborné způsobilosti nepodílí na průběhu a hodnocení
zkoušených uchazečů.
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TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník

Časový harmonogram
zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi
Datum a místo zkoušky:
Zahájení
činnosti

Ukončení
činnosti

Časová
dotace
(minuty)

8:00

8:10

10

8:10

8:15

5

8:15

9:25

70

9:30

9:50

20

Zahájení

Ukončení

Časová
dotace
(minuty)

Příprava 1. uchazeč

9:30

9:50

20

Ústní část zkoušky 1. uchazeč
Příprava 2. uchazeč
Ústní část zkoušky 2. uchazeč
Příprava 3. uchazeč

9:50
10:00
10:25
10:35

10:20
10:20
10:55
10:55

30
20
30
20

Ústní část zkoušky 3. uchazeč

11:00

11:30

30

Přestávka na oběd

11:35

12:05

30

Příprava 4. uchazeč

12:05

12:25

20

Ústní část zkoušky 4. uchazeč
Příprava 5. uchazeč
Ústní část zkoušky 5. uchazeč
Příprava 6. uchazeč
Ústní část zkoušky 6. uchazeč
Příprava 7. uchazeč
Ústní část zkoušky 7. uchazeč
Příprava 8. uchazeč

12:25
12:35
13:00
13:10
13:35
13:45
14:10
14:20

12:55
12:55
13:30
13:30
14:05
14:05
14:40
14:40

30
20
30
20
30
20
30
20

Ústní část zkoušky 8. uchazeč

14:45

15:15

30

Činnost
Kontrola totožnosti a ověřování dokladů členy
odborné zkušební komise, odevzdání
písemných prací uchazeče.
Poučení o obsahu zkoušky a jejím průběhu
a způsobu vyplňování písemných testů
předsedou odborné zkušební komise.

Poznámka

Písemná část zkoušky
Zahájení zkoušky rozdáním písemného testu,
vypracování písemných testů.
Vyhodnocení písemných testů členy odborné
zkušební komise.
Ústní část zkoušky
Jméno, příjmení uchazeče

Poznámka:
Časové dotace stanovené pro písemnou a ústní část zkoušky, vč. písemné přípravy pro ústní část zkoušky jsou
závazné a za jejich dodržení odpovídá předseda odborné zkušební komise. Ve výjimečných případech z důvodu
osobních potřeb uchazečů nebo členů odborné zkušební komise lze přerušit zkoušku na dobu nezbytně nutnou.
O tuto dobu se prodlouží čas pro provedení zkoušky. Na vyhodnocení celé ústní zkoušky uchazeče je stanovena
doba 5 minut, o kterou se posunuje začátek ústní části zkoušky dalšího uchazeče.
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4.3

Písemná část zkoušky

4.3.1

Zkouška je zahájená písemnou části zkoušky. Písemná část zkoušky probíhá v den
zkoušky jako její první část, a to společně pro všechny přítomné uchazeče. V průběhu
písemné části zkoušky jsou ve zkušební místnosti přítomni všichni členové OZK.

4.3.2

Písemné ověřování znalostí uchazeče na úseku BOZP na staveništi se provádí
při zkoušce pomocí písemného testu. Písemný test musí obsahovat pouze otázky
vybrané ze souboru otázek TÜV, které byly schváleny MPSV a které odpovídají
platným právním předpisům.

4.3.3

Písemné otázky jsou otázky s vícenásobnou možností 3 variant odpovědí, z nichž jen
jedna je správná a jsou vybírány principem náhody ze souboru písemných otázek TÜV.

4.3.4

Písemný test se zaměřuje na ověření znalostí dle zkušebních okruhů Přílohy č. 2 NV.
Soubor písemných otázek je náhodně vybrán ve stanoveném počtu pro daný zkušební
okruh v souladu s části II. 2. A přílohy č. 3 k NV.

4.3.5

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem
koordinátora BOZP na staveništi podle NV:
a) 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,
(30 písemných otázek)
b) základní znalost právních a technických předpisů z oblastí výstavby a stavebnictví,
znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných
pro výkon činnosti koordinátora,
(15 písemných otázek)
c) znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení,
odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení
pracovním úrazům a nemocem z povolání,
(25 písemných otázek)
d) znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi,
(uchazečem předem zpracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a po jeho doporučení k obhajobě na zkoušce ústní pohovor nad ním)
e) znalost základních nástrojů komunikace.
(10 písemných otázek)
Požadovaný počet otázek písemné části zkoušky – testu je celkem 80 otázek.

4.3.6

Pro vyplnění písemného testu je stanoven čas v délce 70 minut.

4.3.7

Písemná část – test probíhá pro všechny uchazeče společně. Uchazeč v písemné části
zkoušky postupuje tak, že v písemném archu označí podle svého názoru jednu
správnou odpověď křížkem do čtverečku. Z nabízených 3 variant je pouze jedna
správná odpověď. Označení je nutno provést tak, aby bylo jednoznačné.
Nejednoznačně označené odpovědi se hodnotí jako chybně zodpovězené. Chce – li
uchazeč označení změnit ( např. označí jinou odpověď ), je zapotřebí čtvereček zcela
zabarvit a následně může znovu u příslušné otázky provést označení správné
odpovědi. Změna v označení odpovědi musí být opatřena parafou uchazeče.

4.3.8

V průběhu písemné části zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby.
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4.3.9

Pro úspěšné hodnocení písemného testu je třeba dosáhnout alespoň 80% správnosti
zodpovězení testových otázek v každém okruhu a zároveň alespoň 85% správnosti
zodpovězení testových otázek v písemném testu jako celku.

4.3.10 Pokud uchazeč dosáhl alespoň 80% správnosti zodpovězení testových otázek
v každém okruhu a zároveň alespoň 85 % správnosti v písemném testu jako celku,
je tato část hodnocena výsledkem „splnil".
4.3.11 Pokud uchazeč dosáhl méně než 80% správnosti zodpovězení testových otázek
v každém okruhu a nebo méně než 85 % správnosti v písemném testu jako celku,
je tato část hodnocena výsledkem „nesplnil“.
4.3.12 Za vyhodnocení zkoušky u všech uchazečů jsou odpovědni členové OZK, kteří
provedou vyhodnocení testů v záznamovém archu a následně ve vypracovaném
Protokolu o průběhu a vyhodnocení celé zkoušky uchazeče. Vyhodnocení zkoušky
vychází ze správných odpovědí TÜV. Výsledek písemné části zkoušky členové OZK
oznamují uchazeči teprve po skončení další části zkoušky, tj. ústní části zkoušky.
I v případě, že uchazeč byl v písemné části zkoušky hodnocen jako „nesplnil“, může
pokračovat v ústní části zkoušky.
4.3.13 Vypracované záznamové archy písemné části zkoušky jsou dokladem o výsledku
písemné části zkoušky a zakládají se do osobní složky každého uchazeče.

4.4

Ústní část zkoušky

4.4.1

Ústní část zkoušky - ústní pohovor tvoří:
1. pohovor nad 3 otázkami náhodně vybranými uchazečem ze sestaveného souboru
ústních otázek TÜV,
vztahujících se k odborné způsobilosti k činnostem
koordinátora BOZP na staveništi,
2. identifikace nebezpečí a závad nedostatečné koordinace na staveništi
v konkrétním případě ve fázi realizace stavby podle vybrané fotografie, které je
založeno na určení odchylek a rozporů s právními předpisy nebo normovými
požadavky a požadavky správné praxe a hodnocení rizik a navržení vhodných
opatření k vyloučení těchto rizik nebo k jejich snížení a tím ke snížení vzniku
hmotných škod nebo škod na zdraví,
3. obhajoba písemné práce zaměřená na plán BOZP na staveništi, která byla předem
doporučena k obhajobě posuzovatelem písemných prací. Při hodnocení obhajoby
a prezentace písemné práce uchazeče a odpovědí na doplňující otázky určeného
posuzovatele písemných prací se bude přihlížet zejména k zajištění úrovně BOZP.

4.4.2

Pro celkový soubor ústních otázek zpracovaných v projektu zkoušek a periodických
zkoušek k losování platí, že ke každému vybranému zkušebnímu okruhu, pro který
se losování uplatňuje, existuje 10 ústních otázek. Každá ústní otázka má 3 podotázky,
které se k této ústní otázce vztahují.

4.4.3

Hodnocení odpovědí na ústní otázky se zaměřuje na ověření znalostí z vybraných
zkušebních okruhů. Soubor ústních otázek je náhodně vybrán uchazečem před
zahájením přípravy ústní části zkoušky v souladu s Částí II. 2. A Přílohy č. 3 k NV.
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4.4.4

Ústní část zkoušky ověřuje u uchazeče znalosti a dovednosti ze zkušebních okruhů
pro zkoušku z odborné způsobilosti podle NV:
a)

b)

c)

d)

e)

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,
(ústní ověření 1 vylosovaná ústní otázka)
základní znalost právních a technických předpisů z oblastí výstavby a stavebnictví,
znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných
pro výkon činnosti koordinátora,
(ústní ověření 1 vylosovaná ústní otázka)
znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení,
odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení
pracovním úrazům a nemocem z povolání,
(ústní ověření 1 vylosovaná ústní otázka)
znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi,
(uchazečem předem zpracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a po jeho doporučení k obhajobě na zkoušce ústní pohovor nad ním, ústní ověření
- podle vybrané fotografie konkrétního staveniště)
znalost základních nástrojů komunikace.
(praktické předvedení při prezentaci a obhajobě plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)

4.4.5

Před zahájením ústní částí zkoušky si z každého okruhu uchazeč náhodně vybere 1
otázku společně s jednou fotografií konkrétního pracoviště pod dohledem člena OZK.

4.4.6

Čas poskytnutý uchazečům na písemnou přípravu před ústní částí zkoušky je stanoven
na 20 min podle časového harmonogramu zkoušky. Písemnou přípravu uchazeč
vykonává ve zkušební místnosti. Po dobu přípravy nesmí uchazeč používat pomocné
materiály a záznamová zařízení. Písemné podklady uchazeče zpracované během
přípravy jsou součástí dokumentace uchazeče o zkoušku, které se zakládají do osobní
složky uchazeče.

4.4.7 Ústní část zkoušky uchazeč vykonává před celou OZK. Pořadí uchazečů pro ústní část
zkoušky stanoví předseda OZK. Na výzvu předsedy OZK uchazeč odpovídá
na 3 vylosované ústní otázky, identifikuje nebezpečí a závady nedostatečné
koordinace na staveništi na jedné vylosované fotografii a následně prezentuje
a obhajuje svou písemnou práci, která byla určeným posuzovatelem písemných prací
doporučena k obhajobě. Uchazeč si sám volí pořadí ústních otázek, na které bude
odpovídat.
4.4.8 Celkový čas ústní části zkoušky je stanoven na 30 minut a po celou dobu zkoušky není
dovoleno používat pomocné materiály a záznamová zařízení. Časový limit obhajoby
písemné práce včetně odpovědí na doplňující otázky je 10 minut. V průběhu ústní části
zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby.
4.4.9 V průběhu ústní části zkoušky uchazeče současně provádí písemnou ústní přípravu
ústní části zkoušky další uchazeč dle stanoveného časového harmonogramu zkoušky.
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4.4.10 Odpovědi na každou vylosovanou ústní otázku, identifikací nebezpečí a závady
nedostatečné koordinace na staveništi v konkrétním případě ve fázi realizace stavby
podle vybrané fotografie a a předané písemné práce uchazeče hodnotí jednotliví
členové OZK podle následující klasifikační stupnice:
Převážně nesprávná nebo nedostatečná odpověď/prezentace a obhajoba písemné
práce……………………………………………………………………......0 bodů (nesplnil)
Správná, ale ne zcela úplná odpověď/prezentace a obhajoba písemné
práce………………………………………………………………………...1 bod (splnil)
Správná a úplná odpověď/prezentace a obhajoba písemné práce…..2 body (splnil)
Maximální možný počet bodů získaný při ústním pohovoru je 36 bodů.
Kritéria hodnocení ústní části zkoušky:
Správná a úplná odpověď/prezentace a obhajoba písemné práce ..………….…2 body
Uchazeč prokazuje velmi dobrou znalost právních i ostatních předpisů, včetně
schopnosti jejich správné aplikace v praxi, uchazeč je schopen samostatně navrhovat
řešení i komplikovaných problémů na základě věcných logicky provázaných
argumentů.
Správná, ale ne zcela úplná odpověď/prezentace a obhajoba písemné práce…….1 bod
Uchazeč prokazuje dostatečnou znalost právních předpisů, schopnost jejich správné
aplikace v praxi omezuje na jednoduché případy, komplikované problémy je schopen
správně řešit převážně bez pomoci podnětů OZK.
Převážně nesprávná nebo nedostatečná odpověď/prezentace a obhajoba písemné
práce…………………………………………………………………………………….0 bodů
Uchazeč prokazuje neznalost nebo pouze omezenou znalost právních předpisů, není
schopen řešit jednoduché praktické příklady ani s pomocí podnětů OZK.
4.4.11 Uchazeč v ústní části zkoušky uspěl a bude hodnocen výsledkem „splnil“, jestliže získal
ve všech zkušebních okruzích hodnocení 1, 2 body a zároveň získal v celkovém součtu
celého ústního pohovoru alespoň 27 bodů z 36 bodů.
4.4.12 Uchazeč v ústní části zkoušky neuspěl a bude hodnocen výsledkem „nesplnil“, jestliže
získal alespoň v jednom okruhu hodnocení 0 bodů anebo nezískal v celkovém součtu
celého ústního pohovoru alespoň 27 bodů. Uchazeč nesplnil i v případě, že byl
hodnocen v jedné ze 3 částí ústní části zkoušky, že nesplnil.
4.4.13 Za vyhodnocení zkoušky u všech uchazečů jsou odpovědni členové OZK, kteří
provedou slovní vyhodnocení odpovědí ústních otázek uchazeče do Kontrolního listu
ústní části zkoušky. Výsledky ústní části zkoušky uchazeče jsou uvedeny v Protokolu
o průběhu a vyhodnocení celé zkoušky uchazeče.
4.4.14 Vyplněné Kontrolní listy ústní části zkoušky jsou dokladem o výsledku ústní části
zkoušky a zakládají se do osobní složky každého uchazeče.
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4.5

Rozsah a způsob ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností
zkoušky

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností
odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a povinností dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle
zákona a podle jiných právních předpisů
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů
Písemný test
upravujících
práva
a
povinnosti
zaměstnavatele,
30 otázek
zaměstnanců a dalších osob v oblasti bezpečnosti
(6 povolených chyb)
a ochraně zdraví při práci
Prokázat znalost právních předpisů upravujících práva
Ústní ověření
a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob
1 vylosovaná ústní otázka
v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, pokud jde
(hodnocení 1, 2 body)
o jejich praktické uplatňování v praxi
Je třeba splnit obě kritéria.

Základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost
technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti
koordinátora
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Písemný test
Prokázat základní znalost jednotlivých ustanovení právních
15 otázek
a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví
(3 povolené chyby)
Prokázat
znalost
technologie
provádění
staveb
Ústní ověření
a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti
1 vylosovaná ústní otázka
koordinátora
(hodnocení 1, 2 body)
Je třeba splnit obě kritéria.

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení,
odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním
úrazům a nemocem z povolání
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů
Písemný test
upravujících všeobecné preventivní zásady v oblasti
25 otázek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně metod
(5 povolených chyb)
předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání
Prokázat dovednost aplikovat v praxi právní předpisy
Ústní ověření
upravující všeobecné preventivní zásady v oblasti
1 vylosovaná ústní otázka
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně metod
(hodnocení 1, 2 body)
předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání
Je třeba splnit obě kritéria.
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Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a dokumentace koordinátora
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Uchazečem předem zpracovaný
plán bezpečnosti a ochrany
Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik
zdraví při práci a po jeho
na staveništi a koordinaci opatření zhotovitelů při realizaci
doporučení k obhajobě na
stavby při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zkoušce ústní pohovor nad ním
(hodnocení 1, 2 body)
Ústní ověření - podle vybrané
Identifikovat nebezpečí a závady nedostatečné koordinace
fotografie konkrétního staveniště
na staveništi v konkrétním případě ve fázi realizace stavby
(hodnocení 1,2 body)
Je třeba splnit všechna kritéria.

Znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
nezbytné pro koordinaci činností jednotlivých účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti
využívat v praxi
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Prokázat
znalost
základních
nástrojů komunikace
Písemný test
obsažených zejména v právních a technických předpisech
10 otázek
aplikovatelných na staveništi
(2 povolené chyby)
Praktické předvedení při
prezentaci a obhajobě plánu
Prokázat dovednost při aplikaci základních nástrojů
bezpečnosti a ochrany zdraví
komunikace na staveništi
při práci
(hodnocení 1, 2 body)
Je třeba splnit obě kritéria.
4.5.1 Každý uchazeč, který se v průběhu zkoušky neřídí pravidly zkoušky dle Zkušebního
řádu, dopustí se a nebo se podílí na podvodném jednání, může být z další účasti
na zkoušce vyloučen a nemá nárok na vrácení zaplacené úhrady nákladů za ZK.
4.5.2 Hodnocení zkoušky uchazeče dokumentují členové OZK v Protokolu o průběhu
a vyhodnocení celé zkoušky uchazeče.
4.5.3

Pokud byl uchazeč úspěšný v obou částech zkoušky („splnil“), zkouška uchazeče
je hodnocena výsledkem „vyhověl“.

4.5.4

Pokud byl uchazeč neúspěšný v jedné nebo obou částech zkoušky („nesplnil“),
zkouška uchazeče je hodnocena výsledkem „nevyhověl“. Uchazeč nesplnil i v případě,
že byl hodnocen v jedné ze 3 částí ústní části zkoušky, že nesplnil.

4.5.5 Na závěr celé zkoušky sdělí OZK ústně každému uchazeči výsledek zkoušky.
Členové OZK odpoví uchazečům na případné dotazy k průběhu zkoušky a dalšímu
postupu.
4.5.6

Pokud je zkouška uchazeče vyhodnocena OZK jako úspěšná s výrokem „vyhověl",
předá nebo zašle TÜV uchazeči do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky Osvědčení.
V případě předání Osvědčení po skončení zkoušky, uchazeč podepíše potvrzení
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o převzetí Osvědčení obsahující ev. číslo osvědčení, datum převzetí a jméno
a příjmení uchazeče.
4.5.7

Pokud je zkouška OZK vyhodnocena jako neúspěšná s výrokem „nevyhověl", předá
nebo zašle TÜV uchazeči do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky Rozhodnutí
o neúspěšném vykonání zkoušky, kde stručně uvede důvody, pro které ohodnotila
uchazeče výsledkem „nevyhověl". V případě předání Rozhodnutí po skončení
zkoušky, uchazeč podepíše potvrzení o převzetí Rozhodnutí o neúspěšném vykonání
zkoušky.

4.5.8

Součástí Rozhodnutí o neúspěšném vykonání zkoušky je poučení o možnostech podat
přihlášku ke zkoušce nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal - „opravnou
zkoušku“, popř. o možnosti využít opravné prostředky, tj. podat odvolání proti
rozhodnutí OZK nebo žádost uchazeče o přezkoumání postupu OZK.

4.6

Opravná zkouška

4.6.1

Uchazeč může požádat o vykonání opravné zkoušky podáním Přihlášky k provedení
opravné zkoušky a TÜV mu do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení přihlášky
k provedení opravné zkoušky zašle Pozvánku k opravné zkoušce s uvedením
potřebných údajů.

4.6.2

Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž nevyhověl. Uchazeč
nevyhověl i v případě, že byl hodnocen v jedné ze 3 částí ústní části zkoušky,
že nesplnil.

4.6.3

Pokud uchazeč nevyhověl ani při opravné zkoušce, může podat novou přihláška
o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného
vykonání opravné zkoušky.

5.

Periodická zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP
na staveništi

5.1

Příprava periodické zkoušky

Použije se obdobně článek 4.1 tohoto „Zkušebního řádu“ s tím, že se v celém textu nahrazuje
slovo zkouška za periodická zkouška.
5.2

Průběh periodické zkoušky

5.2.1

Periodická zkouška je neveřejná a skládá se z těchto částí:
a) písemná část,
b) ústní pohovor.
Obě části periodické zkoušky se konají v jeden den.

5.2.2 V písemné části periodické zkoušky, která obsahuje 40 písemných otázek
ze zkušebních okruhů podle písm. a), b), c) a písm. e) Přílohy č. 2 NV, se znalosti
uchazeče ověřují vypracováním písemného testu. Ústní část periodické zkoušky
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se skládá z obhajoby uchazečem předem zpracované písemné práce doporučené
k obhajobě před OZK, z ověření znalostí vztahující se k odborné způsobilosti
k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona pomocí vylosovaných
2 ústních otázek a 1 fotografie v souladu s Částí II. 2. B Přílohy č. 3 k NV.
5.2.3 Při prezentaci a obhajobě předem zpracované písemné práce, která byla doporučena
k obhajobě, musí uchazeč v ústní části periodické zkoušky prokázat splnění kritéria
uvedeného v Části II. 2. B Přílohy č. 3 k NV, kterým je dovednost při komplexním
posouzení rizik na staveništi a koordinaci opatření zhotovitelů při realizaci stavby
při zajišťování BOZP.
5.2.4 Periodická zkouška každého uchazeče trvá 90 minut v souladu s Částí I. D
Přílohy č. 3 k NV. Písemná část periodické zkoušky trvá 50 minut a ústní část
periodické zkoušky 40 minut. Písemná příprava ústní části periodické zkoušky
je 20 minut. Celkový čas 90 minut nezahrnuje přestávky v průběhu periodické zkoušky,
čas písemné přípravy ústní části periodické zkoušky a dobu, po kterou OZK hodnotí
výsledky uchazeče při písemné a ústní části periodické zkoušky.
5.2.5

Nejvyšší počet uchazečů přijatých na jeden zkušební termín periodické zkoušky je 8.

5.2.6

V případě plně obsazeného termínu periodické zkoušky je čas pro její zahájení
stanoven časovým harmonogramem. Čas zahájení periodických zkoušek se může
měnit v závislosti na počtu přihlášených uchazečů na daný termín. Časové dotace
stanovené pro písemnou a ústní část periodické zkoušky, vč. písemné přípravy
pro ústní část periodické zkoušky jsou závazné a za jejich dodržení odpovídá předseda
OZK. Ve výjimečných případech z důvodu osobních potřeb uchazečů nebo členů OZK
lze přerušit periodickou zkoušku na dobu nezbytně nutnou. O tuto dobu se prodlouží
čas pro provedení periodické zkoušky.

5.2.7

Před zahájením periodické zkoušky OZK ověří totožnost uchazečů a zda uchazeč
splňuje zákonné předpoklady k vykonání periodické zkoušky dle příslušného postupu
pro danou odbornost a předseda OZK seznámí a poučí uchazeče před zahájením
periodických zkoušek o průběhu a časovém harmonogramu periodické zkoušky.

5.2.8

Za objektivní průběh periodické zkoušky odpovídá předseda OZK. Po celou dobu
provádění periodické zkoušky jsou přítomni všichni zkoušející – členové OZK. Odborný
garant se v případě účasti na periodické zkoušce z odborné způsobilosti nepodílí
na průběhu a hodnocení zkoušených uchazečů.
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TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník

Časový harmonogram
periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi
Zahájení
činnosti

Ukončení
činnosti

Časová
dotace
(minuty)

8:00

8:10

10

8:10

8:15

5

8:15

9:05

50

9:10

9:30

20

Zahájení

Ukončení

Časová
dotace
(minuty)

Příprava 1. uchazeč

9:10

9:30

20

Ústní část periodické zkoušky 1. uchazeč
Příprava 2. uchazeč
Ústní část periodické zkoušky 2. uchazeč
Příprava 3. uchazeč

9:30
9:50
10:15
10:35

10:10
10:10
10:55
10:55

40
20
40
20

Ústní část periodické zkoušky 3. uchazeč

11:00

11:40

40

Přestávka na oběd

11:45

12:15

30

Příprava 4. uchazeč

12:15

12:35

20

Ústní část periodické zkoušky 4. uchazeč
Příprava 5. uchazeč
Ústní část periodické zkoušky 5. uchazeč
Příprava 6. uchazeč
Ústní část periodické zkoušky 6. uchazeč
Příprava 7. uchazeč
Ústní část periodické zkoušky 7. uchazeč
Příprava 8. uchazeč

12:35
12:55
13:20
13:40
14:05
14:25
14:50
15:10

13:15
13:15
14:00
14:00
14:45
14:45
15:30
15:30

40
20
40
20
40
20
40
20

Ústní část periodické zkoušky 8. uchazeč

15:35

16:15

40

Činnost
Kontrola totožnosti a ověřování dokladů členy
odborné zkušební komise, odevzdání písemných
prací uchazeče.
Poučení o obsahu periodické zkoušky a jejím
průběhu a způsobu vyplňování písemných testů
předsedou odborné zkušební komise.

Poznámka

Písemná část periodické zkoušky
Zahájení periodické zkoušky rozdáním písemného
testu, vypracování písemných testů.
Vyhodnocení písemných testů členy odborné
zkušební komise.
Ústní část periodické zkoušky
Jméno, příjmení uchazeče

Datum a místo periodické zkoušky:
Poznámka:
Časové dotace stanovené pro písemnou a ústní část periodické zkoušky, vč. písemné přípravy pro ústní část periodické
zkoušky jsou závazné a za jejich dodržení odpovídá předseda odborné zkušební komise. Ve výjimečných případech
z důvodu osobních potřeb uchazečů nebo členů odborné zkušební komise lze přerušit periodickou zkoušku na dobu
nezbytně nutnou. O tuto dobu se prodlouží čas pro provedení periodické zkoušky. Na vyhodnocení celé ústní periodické
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zkoušky uchazeče je stanovena doba 5 minut, o kterou se posunuje začátek ústní části periodické zkoušky dalšího
uchazeče.

5.3

Písemná část periodické zkoušky

5.3.1

Periodická zkouška je zahájená písemnou části periodické zkoušky. Písemná část
periodické zkoušky probíhá v den periodické zkoušky jako její první část, a to společně
pro všechny přítomné uchazeče. V průběhu písemné části periodické zkoušky jsou
ve zkušební místnosti přítomni všichni členové OZK.

5.3.2

Písemné ověřování znalostí uchazeče na úseku BOZP na staveništi se provádí
při periodické zkoušce pomocí písemného testu. Písemný test musí obsahovat pouze
otázky vybrané ze souboru otázek TÜV, které byly schváleny MPSV a které odpovídají
platným právním předpisům.

5.3.3

Písemné otázky jsou otázky s vícenásobnou možností 3 variant odpovědí, z nichž jen
jedna je správná a jsou vybírány principem náhody ze souboru písemných otázek TÜV.

5.3.4

Písemný test se zaměřuje na ověření znalostí vybraných zkušebních okruhů. Soubor
specifických otázek je náhodně vybrán ve stanoveném počtu pro daný zkušební okruh
v souladu s části II. 2. B přílohy č. 3 k NV.

5.3.5

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti
k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle NV:
a)

b)

c)

d)

e)

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,
(15 písemných otázek)
základní znalost právních a technických předpisů z oblastí výstavby a stavebnictví,
znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných
pro výkon činnosti koordinátora,
(7 písemných otázek)
znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení,
odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení
pracovním úrazům a nemocem z povolání,
(13 písemných otázek)
znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi,
(uchazečem předem zpracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a po jeho doporučení k obhajobě na zkoušce ústní pohovor nad ním)
znalost základních nástrojů komunikace.
(5 písemných otázek)

Požadovaný počet otázek písemné části periodické zkoušky – testu je celkem 40 otázek.
5.3.6

Pro vyplnění písemného testu je stanoven čas v délce 50 minut.

5.3.7

Písemná část – test probíhá pro všechny uchazeče společně. Uchazeč v písemné části
periodické zkoušky postupuje tak, že v písemném archu označí podle svého názoru
jednu správnou odpověď křížkem do čtverečku. Z nabízených 3 variant je pouze jedna
správná odpověď. Označení je nutno provést tak, aby bylo jednoznačné.
Nejednoznačně označené odpovědi se hodnotí jako chybně zodpovězené. Chce – li
uchazeč označení změnit ( např. označí jinou odpověď ), je zapotřebí čtvereček zcela
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zabarvit a následně může znovu u příslušné otázky provést označení správné
odpovědi. Změna v označení odpovědi musí být opatřena parafou uchazeče.
5.3.8

V průběhu písemné části periodické zkoušky smí uchazeč používat pouze psací
potřeby.

5.3.9

Pro úspěšné hodnocení písemného testu je třeba dosáhnout alespoň 80% správnosti
zodpovězení testových otázek v každém okruhu a zároveň alespoň 85% správnosti
zodpovězení testových otázek v písemném testu jako celku.

5.3.10 Pokud uchazeč dosáhl alespoň 80% správnosti zodpovězení testových otázek
v každém okruhu a zároveň alespoň 85 % správnosti v písemném testu jako celku,
je tato část hodnocena výsledkem „splnil".
5.3.11 Pokud uchazeč dosáhl méně než 80% správnosti zodpovězení testových otázek
v každém okruhu a nebo méně než 85 % správnosti v písemném testu jako celku,
je tato část hodnocena výsledkem „nesplnil“.
5.3.12 Za vyhodnocení periodické zkoušky u všech uchazečů jsou odpovědni členové OZK,
kteří provedou vyhodnocení testů v záznamovém archu a následně ve vypracovaném
Protokolu o průběhu a vyhodnocení periodické zkoušky. Vyhodnocení periodické
zkoušky vychází ze správných odpovědí TÜV. Výsledek písemné části periodické
zkoušky členové OZK oznamují uchazeči teprve po skončení další části periodické
zkoušky, tj. ústní části periodické zkoušky. I v případě, že uchazeč byl v písemné části
periodické zkoušky hodnocen jako „nesplnil“, může pokračovat v ústní části periodické
zkoušky.
5.3.13 Vypracované záznamové archy písemné části periodické zkoušky jsou dokladem
o výsledku písemné části periodické zkoušky a zakládají se do osobní složky každého
uchazeče.
5.4

Ústní část periodické zkoušky

5.4.1

Ústní část periodické zkoušky - ústní pohovor tvoří:
1. pohovor nad 2 otázkami náhodně vybranými uchazečem ze sestaveného souboru
ústních otázek TÜV,
vztahujících se k odborné způsobilosti k činnostem
koordinátora BOZP na staveništi,
2. identifikace nebezpečí a závad nedostatečné koordinace na staveništi
v konkrétním případě ve fázi realizace stavby podle vybrané fotografie, které je
založeno na určení odchylek a rozporů s právními předpisy nebo normovými
požadavky a požadavky správné praxe a hodnocení rizik a navržení vhodných
opatření k vyloučení těchto rizik nebo k jejich snížení a tím ke snížení vzniku
hmotných škod nebo škod na zdraví,
3. obhajoba písemné práce zaměřená na plán BOZP na staveništi, která byla předem
doporučena k obhajobě posuzovatelem písemných prací. Při hodnocení obhajoby
a prezentace písemné práce uchazeče a odpovědí na doplňující otázky určeného
posuzovatele písemných prací se bude přihlížet zejména k zajištění úrovně BOZP.

5.4.2

Pro celkový soubor ústních otázek zpracovaných v projektu zkoušek a periodických
zkoušek k losování platí, že ke každému vybranému zkušebnímu okruhu, pro který
se losování uplatňuje, existuje 10 ústních otázek. Každá ústní otázka má 3 podotázky,
které se k této ústní otázce vztahují.
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5.4.3

Hodnocení odpovědí na ústní otázky se zaměřuje na ověření znalostí vybraných
zkušebních okruhů. Soubor specifických otázek je náhodně vybrán uchazečem
v souladu s částí II. 2. B Přílohy č. 3 k NV.

5.4.4

Ústní část periodické zkoušky ověřuje u uchazeče znalosti a dovednosti ze zkušebních
okruhů pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti podle NV:
a)

b)

c)

d)

e)

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,
(ústní ověření 1 vylosovaná ústní otázka)
základní znalost právních a technických předpisů z oblastí výstavby a stavebnictví,
znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných
pro výkon činnosti koordinátora,
(ústní ověření s písemnou přípravou 1 vylosovaná otázka)
znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení,
odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení
pracovním úrazům a nemocem z povolání,
(ústní ověření - prezentace a obhajoba příslušné části písemné práce zpracované
uchazečem)
znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi,
(ústní ověření - prezentace a obhajoba příslušné části plánu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci zpracovaného uchazečem, ústní ověření - podle vybrané
fotografie konkrétního staveniště)
znalost základních nástrojů komunikace.
(praktické předvedení při prezentaci a obhajobě plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)

5.4.5

Před zahájením ústní části periodické zkoušky si z každého okruhu uchazeč náhodně
vybere 1 otázku společně s jednou fotografií konkrétního pracoviště pod dohledem
člena OZK.

5.4.6

Čas poskytnutý uchazečům na písemnou přípravu před ústní části periodické zkoušky
je stanoven na 20 min podle časového harmonogramu periodické zkoušky. Písemnou
přípravu uchazeč vykonává ve zkušební místnosti. Po dobu přípravy nesmí uchazeč
používat pomocné materiály a záznamová zařízení. Písemné podklady uchazeče
zpracované během přípravy jsou součástí dokumentace uchazeče o periodickou
zkoušku, které se zakládají do osobní složky uchazeče.

5.4.7

Ústní část periodické zkoušky uchazeč vykonává před celou OZK. Pořadí uchazečů
pro ústní část periodické zkoušky stanoví předseda OZK. Na výzvu předsedy OZK
uchazeč odpovídá na 2 vylosované otázky, identifikuje nebezpečí a závady
nedostatečné koordinace na staveništi na jedné vylosované fotografii a následně
prezentuje a obhajuje svou písemnou práci, která byla určeným posuzovatelem
písemných prací doporučena k obhajobě. Uchazeč si sám volí pořadí ústních otázek,
na které bude odpovídat.

5.4.8 Celkový čas ústní části periodické zkoušky je stanoven na 40 minut a po celou dobu
periodické zkoušky není dovoleno používat pomocné materiály a záznamová zařízení.
Časový limit obhajoby písemné práce včetně odpovědí na doplňující otázky
je 20 minut. V průběhu ústní části periodické zkoušky smí uchazeč používat pouze
psací potřeby.
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5.4.9 V průběhu ústní části periodické zkoušky současně provádí písemnou ústní přípravu
ústní periodické zkoušky další uchazeč dle stanoveného časového harmonogramu
periodické zkoušky.
5.4.10 Odpovědi na každou vylosovanou ústní otázku, na identifikaci nebezpečí a závady
nedostatečné koordinace na staveništi v konkrétním případě ve fázi realizace stavby
podle vybrané fotografie a předané písemné práce uchazeče hodnotí jednotliví členové
OZK podle následující klasifikační stupnice:
Převážně nesprávná nebo nedostatečná odpověď/prezentace a obhajoba písemné
práce……………………………………………………………………......0 bodů (nesplnil)
Správná, ale ne zcela úplná odpověď/prezentace a obhajoba písemné
práce………………………………………………………………………...1 bod (splnil)
Správná a úplná odpověď/prezentace a obhajoba písemné práce…..2 body (splnil)
Maximální možný počet bodů získaný při ústním pohovoru je 36 bodů.
Kritéria hodnocení ústní části periodické zkoušky:
Správná a úplná odpověď/prezentace a obhajoba písemné práce ..………….…2 body
Uchazeč prokazuje velmi dobrou znalost právních i ostatních předpisů, včetně
schopnosti jejich správné aplikace v praxi, uchazeč je schopen samostatně navrhovat
řešení i komplikovaných problémů na základě věcných logicky provázaných
argumentů.
Správná, ale ne zcela úplná odpověď/prezentace a obhajoba písemné práce…….1 bod
Uchazeč prokazuje dostatečnou znalost právních předpisů, schopnost jejich správné
aplikace v praxi omezuje na jednoduché případy, komplikované problémy je schopen
správně řešit převážně bez pomoci podnětů OZK.
Převážně nesprávná nebo nedostatečná odpověď/prezentace a obhajoba písemné
práce…………………………………………………………………………………….0 bodů
Uchazeč prokazuje neznalost nebo pouze omezenou znalost právních předpisů, není
schopen řešit jednoduché praktické příklady ani s pomocí podnětů OZK.
5.4.11 Uchazeč v ústní části periodické zkoušky uspěl a bude hodnocen výsledkem „splnil“,
jestliže získal ve všech zkušebních okruzích hodnocení 1, 2 body a zároveň získal
v celkovém součtu celého ústního pohovoru alespoň 27 bodů z 36 bodů.
5.4.12 Uchazeč v ústní části periodické zkoušky neuspěl a bude hodnocen výsledkem
„nesplnil“, jestliže získal alespoň v jednom okruhu hodnocení 0 bodů anebo nezískal
v celkovém součtu celého ústního pohovoru alespoň 27 bodů. Uchazeč nesplnil
i v případě, že byl hodnocen v jedné ze 3 částí ústní části periodické zkoušky,
že nesplnil.
5.4.13 Za vyhodnocení periodické zkoušky u všech uchazečů jsou odpovědni členové OZK,
kteří provedou slovní vyhodnocení odpovědí ústních otázek uchazeče do Kontrolního
listu ústní části periodické zkoušky. Výsledky ústní části periodické zkoušky uchazeče
jsou uvedeny v Protokolu o průběhu a vyhodnocení celé periodické zkoušky uchazeče.
5.4.14 Vyplněné Kontrolní listy ústní části periodické zkoušky jsou dokladem o výsledku ústní
části periodické zkoušky a zakládají se do osobní složky každého uchazeče.
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5.5

Rozsah a způsob ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností
periodické zkoušky

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností
odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a povinností dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle
zákona a podle jiných právních předpisů
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních předpisů
Písemný test
upravujících
práva
a
povinnosti
zaměstnavatele,
15 otázek
zaměstnanců a dalších osob v oblasti bezpečnosti a
(3 povolené chyby)
ochraně zdraví při práci
Prokázat znalost právních předpisů upravujících práva a
Ústní ověření
povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců a dalších osob v
1 vylosovaná ústní otázka
oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, pokud jde o
(hodnocení 1, 2 body)
jejich praktické uplatňování v praxi na staveništi
Je třeba splnit obě kritéria.

Základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost
technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti
koordinátora
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Písemný test
Prokázat znalost jednotlivých ustanovení právních a
7 otázek
technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví
(1 povolená chyba)
Prokázat znalost technologie provádění staveb a
Ústní ověření
souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti
s písemnou přípravou
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(hodnocení 1, 2 body)
Je třeba splnit obě kritéria.

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení,
odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním
úrazům a nemocem z povolání
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Prokázat znalost právních předpisů o všeobecných
Písemný test
preventivních zásadách v bezpečnosti a ochraně zdraví při
13 otázek
práci
(2 povolené chyby)
Ústní ověření - prezentace a
Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních
obhajoba příslušné části
zásad právních předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví při písemné práce zpracované
práci na staveništi
uchazečem
(hodnocení 1, 2 body)
Je třeba splnit obě kritéria.
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Znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a dokumentace koordinátora
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Ústní ověření - prezentace
Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a a obhajoba příslušné části plánu
koordinaci opatření zhotovitelů na stavbě při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
práci zpracovaného uchazečem
(hodnocení 1, 2 body)
Ústní ověření - podle vybrané
Identifikovat nebezpečí a závady nedostatečné koordinace
fotografie konkrétního staveniště
na staveništi v konkrétním případě ve fázi realizace stavby
(hodnocení 1,2 body)
Je třeba splnit všechna kritéria.
Znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
nezbytné pro koordinaci činností jednotlivých účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti
využívat v praxi
Kritéria hodnocení
Způsob ověření
Prokázat
znalost
základních
nástrojů komunikace
Písemný test
obsažených zejména v právních a technických předpisech
5 otázek
aplikovatelných na staveništi
(1 povolená chyba)
Praktické předvedení při
prezentaci a obhajobě plánu
Prokázat dovednost při aplikaci základních nástrojů
bezpečnosti a ochrany zdraví
komunikace na staveništi
při práci
(hodnocení 1, 2 body)
Je třeba splnit obě kritéria.
5.5.1 Každý uchazeč, který se v průběhu periodické zkoušky neřídí pravidly periodické
zkoušky dle Zkušebního řádu, dopustí se a nebo se podílí na podvodném jednání,
může být z další účasti na periodické zkoušce vyloučen a nemá nárok na vrácení
zaplacené úhrady nákladů za PZK.
5.5.2 Hodnocení periodické zkoušky uchazeče dokumentují členové OZK v Protokolu
o průběhu a vyhodnocení celé periodické zkoušky uchazeče.
5.5.3

Pokud byl uchazeč úspěšný v obou částech periodické zkoušky („splnil“), periodická
zkouška uchazeče je hodnocena výsledkem „vyhověl“.

5.5.4

Pokud byl uchazeč neúspěšný v jedné nebo obou částech periodické zkoušky
(„nesplnil“), periodická zkouška uchazeče je hodnocena výsledkem „nevyhověl“.
Uchazeč nesplnil i v případě, že byl hodnocen v jedné ze 3 částí ústní části periodické
zkoušky, že nesplnil.

5.5.5 Na závěr celé periodické zkoušky sdělí OZK ústně každému uchazeči výsledek
periodické zkoušky. Členové OZK odpoví uchazečům na případné dotazy k průběhu
periodické zkoušky a dalšímu postupu.
5.5.6

Pokud je periodická zkouška uchazeče vyhodnocena OZK jako úspěšná s výrokem
„vyhověl", předá nebo zašle TÜV uchazeči do 5 pracovních dnů po vykonání periodické
zkoušky Osvědčení. V případě předání Osvědčení po skončení periodické zkoušky,
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5.5.7

uchazeč podepíše potvrzení o převzetí Osvědčení obsahující ev. číslo osvědčení,
datum převzetí a jméno a příjmení uchazeče.
Pokud je periodická zkouška OZK vyhodnocena jako neúspěšná s výrokem
„nevyhověl", předá nebo zašle TÜV uchazeči do 5 pracovních dnů po vykonání
zkoušky Rozhodnutí o neúspěšném vykonání periodické zkoušky, kde stručně uvede
důvody, pro které ohodnotila uchazeče výsledkem „nevyhověl". V případě předání
Rozhodnutí po skončení periodické zkoušky, uchazeč podepíše potvrzení o převzetí
Rozhodnutí o neúspěšném vykonání periodické zkoušky.

5.5.8

Součástí Rozhodnutí o neúspěšném vykonání periodické zkoušky je poučení
o možnostech podat přihlášku k periodické zkoušce nebo části periodické zkoušky,
kterou úspěšně nevykonal - „opravnou periodickou zkoušku“, popř. o možnosti využít
opravné prostředky, tj. podat odvolání proti rozhodnutí OZK nebo žádost uchazeče
o přezkoumání postupu OZK.

5.6

Opravná periodická zkouška

5.6.1

Uchazeč může požádat o vykonání opravné periodické zkoušky podáním Přihlášky
k provedení opravné periodické zkoušky a TÜV mu do 21 kalendářních dnů ode dne
obdržení přihlášky k provedení opravné periodické zkoušky zašle Pozvánku
k opravné periodické zkoušce s uvedením potřebných údajů.

5.6.2

Při opravné periodické zkoušce uchazeč opakuje jen tu část periodické zkoušky,
v níž nevyhověl. Uchazeč nevyhověl i v případě, že byl hodnocen v jedné ze 3 částí
ústní části periodické zkoušky, že nesplnil.

5.6.3

Pokud uchazeč nevyhověl ani při opravné periodické zkoušce, může podat novou
přihlášku o vykonání periodické zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode
dne neúspěšného vykonání opravné periodické zkoušky.

6.

Opravné prostředky (mimo správní řízení)

6.1

Žádost uchazeče o přezkoumáni postupu odborné zkušební komise

6.1.1

Uchazeč může podat písemnou Žádost uchazeče o přezkoumání postupu odborné
zkušební komise (dále jen „Žádost“) držiteli akreditace a to do 14 dnů ode dne
neúspěšného vykonání ZK/PZK.

6.1.2

Přezkoumání postupu OZK provádí odborný garant projektu. Držitel akreditace sdělí
výsledek přezkoumání uchazeči nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení a zaevidování
žádosti.

6.1.3

Pokud je odborným garantem prokázáno pochybení v postupu OZK, je umožněno
uchazeči provedení nové ZK/PZK, kterou vykoná v dohodnutém termínu před jinou
OZK. Za tuto ZK/PZK není po uchazeči požadována úhrada nákladů. V opačném
případě je potvrzen výsledek rozhodnutí a rozhodnutí je stanoveno za platné.

6.2

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí odborné zkušební komise

6.2.1

Uchazeč může podat písemné Odvolání uchazeče proti rozhodnutí odborné zkušební
komise (dále jen „odvolání“) a to do 14 dnů ode dne neúspěšného vykonání ZK/PZK
držiteli akreditace.
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6.2.2

Přezkoumání rozhodnutí OZK provádí odborný garant projektu. Držitel akreditace sdělí
výsledek přezkoumání uchazeči nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení a zaevidování
odvolání.

6.2.3

Pokud je odborným garantem prokázáno nesprávné rozhodnutí OZK, je výsledek
ZK/PZK prohlášen za neplatný a uchazeči je vydáno Osvědčení. V opačném případě
je potvrzeno rozhodnutí, které je považováno za platné.

Ústní, telefonické a anonymní stížnosti se nešetří.
7.

Zkušební den, ve kterém se koná současně zkouška a periodická zkouška

7.1

V jednom zkušebním dni je možné provést zkoušky a periodické zkoušky,
popř. opravné zkoušky/opravné periodické zkoušky společně, při zachování nejvyššího
počtu 8 uchazečů přijatých na jeden zkušební termín. Do maximálního počtu
8 uchazečů v jednom zkušebním termínu jsou započítáni uchazeči o zkoušku,
o periodickou zkoušku, o opravnou zkoušku a opravnou periodickou zkoušku.
V případě opravné zkoušky a opravné periodické zkoušky se do maximálního počtu
8 uchazečů započítávají pouze ti uchazeči, kterí opakují ústní část zkoušky nebo ústní
část periodické zkoušky.

7.2

Písemná část zkoušky a periodické zkoušky proběhne společně pro všechny
uchazeče. Uchazeči zkoušky vyplňují písemný test určený pro zkoušku (80 otázek)
v limitu 70 minut a uchazeči pro periodickou zkoušku vyplňují písemný test určený
pro periodickou zkoušku (40 otázek) v limitu 50 minut. Obdobně tomu bude u opravné
písemné části zkoušky/opravné periodické zkoušky. Časová dotace pro uchazeče
o zkoušku je 100 minut a u periodické zkoušky 90 minut.

7.3

Po vyhodnocení písemných testů členy OZK probíhá ústní část zkoušky. Držitel
akreditace rozhoduje o tom, zda-li jako první proběhne ústní část zkoušky nebo ústní
část periodické zkoušky, popř. opravné zkoušky/opravné periodické zkoušky a podle
toho upraví a stanoví předem časový harmonogram zkušebního procesu na daný
termín. Tento Časový harmonogram je pro OZK závazný.

7.4

U zkoušky se postupuje podle bodu č. 4 „Zkouška z odborné způsobilosti k činnostem
koordinátora BOZP na staveništi“ tohoto Zkušebního řádu.

7.5

U periodické zkoušky se postupuje bodu č. 5 „Periodická zkouška z odborné
způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi“ tohoto Zkušebního řádu.

8.

Závěrečné ustanovení

Zkušební řád nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárním zástupcem držitele akreditace
a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí MPSV o udělení akreditace na 3 roky tomuto
držiteli akreditace.
V Praze dne xx.xx.xxxx
Titul, jméno, příjemní
statutární zástupce držitele akreditace
TÜV AUSTRIA CZECH spol. s .r.o.
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