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Osnova a rozsah písemné práce � 
k PERIODICKÉ zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 

 
Uchazeč o PERIODICKOU zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik musí 

prokázat: 

- Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, 

odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení 

pracovním úrazům a nemocem z povolání. 

- Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace. 

- Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, jejich používání, evidence a kontroly. 

Kritéria hodnocení písemné práce jsou: 

- Prokázat dovednost při aplikaci všeobecných preventivních zásad právních předpisů v 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovištích. 

- Prokázat dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných opatření na 

vybraném pracovišti při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

- Prokázat dovednost při aplikaci právních předpisů upravujících poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu na konkrétním 

vybraném pracovišti. 

 

Zpracujte dokument pro vámi vybrané pracoviště tak, aby splňoval výše uvedené požadavky.  

 
VZOR TITULNÍHO LISTU 

 

ZÁHLAVÍ  
Název a adresa akreditovaného zařízení: ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. 

Název práce:  

 

ZÁPATÍ 
Jméno, příjmení, titul uchazeče (zpracovatele): 

Datum zpracování:   

Podpis uchazeče (zpracovatele): 

 

Doporučený rozsah písemné práce: min. 10 a max. 15 stran formátu A4 
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Příklad zpracování dokumentu k periodické zkoušce: 
 

- Vyberte si pracovní činnost, stroj, zařízení nebo profesi, dále jen „činnost“.  

- V úvodu práce tuto činnost popište.  

- Zpracujte pro tuto činnost místní provozní bezpečnostní předpis nebo provozní řád.  

- Vyhodnoťte rizika (ne tak podrobně jako u první zkoušky). Stačí slovně. 

- Stanovte vhodná opatření pro ochranu před riziky. 

- Vyjmenujte zakázané činnosti, pokud se takové vyskytují. 

- Uveďte požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, pokud jsou stanoveny.  

- Navrhněte vhodné OOPP pro zaměstnance, použijte přílohu č. 1 k NV č. 495/2001 Sb. 

- Na závěr uveďte seznam právních předpisů, které jste v práci použili. 

 

 

Písemné práce k periodické zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 

NEKONZULTUJEME.  

Případné dotazy vám ráda zodpoví odborná garantka zkoušky:  

Mgr. Marcela Dobřanská � 558 996 281�606 450 029 marcela.dobranska@rovs.cz   

 

Finální verzi písemné práce v elektronické podobě zašlete nejpozději   
15 kalendářních dní1 před zkouškou příslušné administrátorce zkoušky.  

Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce a nejpozději 5 kalendářních dnů před 

stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla doporučena 

k obhajobě.  

K obhajobě lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce doporučena k obhajobě členem 

odborné zkušební komise pověřeným odborným garantem k jejímu posouzení.2 

Listinnou podobu finální verze písemné práce (jeden vytištěný a podepsaný výtisk) odevzdejte 
v den zkoušky administrátorce zkoušky.   

Jeden výtisk práce si vezměte s sebou ke zkoušce pro vaši vlastní potřebu. 

                                                 
1 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném znění, § 6 odst. 4 
2 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném znění, § 7 odst. 2 


