
 

 

 

Periodická zkouška odborně způsobilých osob  
„KOORDINÁTOR BOZP  NA STAVENIŠTI“  

podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění  
 

Periodická zkouška probíhá u naší akreditované společnosti takto:  
 

• Periodická zkouška se skládá se z části písemné a z části ústní.   

• Písemná část periodické zkoušky je test o 40 otázkách. Pro úspěšné hodnocení 
písemného testu je třeba dosáhnout v jednotlivých okruzích 80 % úspěšnosti. Současně 
je nutné dosáhnout 34 bodů ze 40 možných v písemném testu jako celku (85 % 
úspěšnost). 

• Ústní část periodické zkoušky je odborná rozprava nad písemnou prací. Písemnou práci 
tvoří Plán BOZP uchazečem vybrané stavby nebo její části v rozsahu 10 – 15 stran 
formátu A4. 

• Písemnou práci je třeba poslat v elektronické podobě do ROVSu nejpozději 15 
kalendářních dnů před termínem zkoušky.  

• Součástí ústní části zkoušky je také přezkoušení ze dvou vylosovaných otázek a 
vylosované fotografie.    

• Uchazeč prokazuje před periodickou zkouškou dosažené vzdělání technického 
zaměření, doloží PLATNÉ osvědčení z odborné způsobilosti a seznam smluvních vztahů 
o výkonu své činnosti jako koordinátora BOZP. 

• V případě, že uchazeč vykonal první zkoušku u jiné akreditované organizace než u 
ROVSu, musí předložit ověřenou kopii platného osvědčení.  

• Pro zájemce připravujeme intenzivní dvoudenní přípravné kurzy. Účast v těchto 
kurzech však není povinná.  

• Účastníci intenzivních dvoudenních přípravných kurzů mají v ceně kurzu studijní 
materiály v tištěné a elektronické podobě a software s testovými otázkami – Tester 
KOO – periodická zkouška. 

• Účastníci intenzivního dvoudenního kurzu mají nárok na slevu 50% na jakýkoliv  
software ROVS (nevztahuje se na Testery a aktualizace). 

• Účastníci kurzů KOO mají možnost pořídit si program KOO-LEX® na zpracování plánu 
BOZP za 4.800 Kč včetně DPH (pro ostatní je cena 9.600 Kč). 

• Podrobné informace o zkoušce najdete na našich webových stránkách v sekci Ke 
stažení. 

• Dotazy týkající se kurzu a zkoušky KOO zodpoví manažerky jednotlivých kurzů (viz 
www.rovs.cz). 

 


