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ZKOUŠKA z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
podle ust. § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 
 

Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů prevenci rizik, se mohou přihlásit 

fyzické osoby, které splňují zákonné předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 

písm. a) a b) zákona. Těmito předpoklady odborné způsobilosti jsou: 

 

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
1
, 

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené 

v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské 

vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje 

doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci 

rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Přihlášku ke zkoušce zasílá žadatel na adresu držitele akreditace. Formulář přihlášky je ke 

stažení na webových stránkách ROVS www.rovs.cz-ke stazeni, popřípadě na žádost uchazeče ji 

administrátorka zkoušky zasílá e-mailem nebo poštou na jeho adresu.  

Nedílnou součástí vyplněné přihlášky ke zkoušce jsou kopie dokladů o vzdělání a kopie 

dokladů o délce odborné praxe.  

Uchazeč originály těchto dokladů předloží nejpozději před zahájením zkoušky k porovnání 

s jejich zaslanými kopiemi a administrátorka zkoušky ověří jejich shodu.  

Pro prokázání dovednosti při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných opatření na 

vybraném pracovišti při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí uchazeč 

zpracovat písemnou práci, kterou určený člen odborné zkušební komise (OZK) posoudí, 

a buď doporučí k obhajobě, nebo vrátí k dopracování. Doporučenou písemnou práci 

k obhajobě musí uchazeč před OZK prezentovat a obhájit.  

Analýzu a posouzení rizik, určenou k prezentaci a obhajobě v ústní části zkoušky vypracuje 

uchazeč pro vybrané pracoviště, práci nebo činnost dle osnovy, kterou najdete na   

www.rovs.cz-ke stazeni.  

 

 

 

 

                                                 
1 § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
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Nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky uchazeč zašle držiteli 

akreditace zpracovanou písemnou práci k posouzení. Práci zasílá uchazeč v elektronické 

podobě; u zkoušky uchazeč předkládá odborné zkušební komisi vytištěnou a podepsanou 

písemnou práci.  

Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce určeným členem OZK a nejpozději 5 
kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce 

byla doporučena k obhajobě. Posuzovatel práce vyhotoví k písemné práci odborný posudek 

se závěrem, zda je práce doporučená k obhajobě či nikoliv. V případě, že písemná práce 

nebyla doporučena k obhajobě, informuje držitel akreditace uchazeče v případě menších 

nedostatků o možnosti jejího doplnění nebo přepracování, a to podle doporučení 

posuzovatele této písemné práce. Pokud uchazeč upraví písemnou práci podle doporučení 
jejího posuzovatele nejpozději 3 dny před stanoveným termínem zkoušky, může se 
zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit. Předpokladem však je, že posuzovatel písemné 

práce potvrdí, že písemná práce byla dle jeho požadavků opravena. 

Uchazeč, který nepředloží požadované dokumenty, prokazující splnění zákonných 
předpokladů odborné způsobilosti nebo včas nepředloží písemnou práci nebo jehož 
písemná práce nebyla doporučena k obhajobě, se nemůže zkoušky v plánovaném termínu 
zúčastnit.  

 

 
Podrobné informace o zkoušce najdete ve zkušebním řádu  www.rovs.cz-ke stazeni  nebo 
kontaktujte administrátorky zkoušek:  
 

Petra Rašovská�725 862 128    petra.rasovska@rovs.cz 

Nikola Pancnerová �724 211 575  nikola.pancnerova@rovs.cz 

Eva Knorová�725 777 965, � 571 654 394 eva.knorova@rovs.cz 

Vlaďka Mackurová�724 902 428        vladka.mackurova@rovs.cz  

Irena Němcová�734 795 605, � 571 654 394 irena.nemcova@rovs.cz 

 


