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 PERIODICKÁ zkouška z odborné způsobilosti KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 
podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

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

• Písemnou část zkoušky tvoří test o 40 otázkách. Pro úspěšné vyhodnocení písemného testu je třeba dosáh-
nout 80% úspěšnosti v jednotlivých okruzích a současně je třeba dosáhnout 85% úspěšnosti v testu jako 
celku, tzn. 34 správně zodpovězených otázek ze 40.  

• Ústní část periodické zkoušky tvoří obhajoba písemné práce. Písemnou práci tvoří plán BOZP uchazečem 
vybrané stavby nebo její části.  

• Písemnou práci je zapotřebí poslat v elektronické podobě na adresu manažerky zkoušky nejpozději 15 ka-
lendářních dnů před termínem periodické zkoušky.  

• Nedílnou součástí ústní části periodické zkoušky je losování dvou otázek a odpovědi na ně a losování 1 
fotografie.    

• Uchazeč musí prokázat vzdělání technického směru. 

• Osvědčení mají platnost 5 let, tzn. osvědčení vydané například 15. 12. 2016 je platné do 15. 12. 2021. 

• Periodickou zkoušku je možné složit i po skončení platnosti předešlého osvědčení.   

• Pokud uchazeč složil „první“ zkoušku u jiné akreditované organizace než u ROVSu, musí doložit úředně 
ověřenou kopii osvědčení z odborné způsobilosti.  

• Uchazeč musí prokázat, že prováděl činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stave-
ništi a předloží seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby 
k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, popřípadě koordinátorovi ja-
ko odborně způsobilé osobě odbornou praxi potvrdí jeho zaměstnavatel. 

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

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

• Účastníci intenzivních dvoudenních přípravných kurzů obdrží v ceně kurzu software s testovými otázkami a 
vypracované odpovědi ke zkušebním otázkám. 

• Dotazy zodpoví manažerky jednotlivých kurzů (viz www.rovs.cz). 
 

Intenzivní dvoudenní přípravný kurz     Periodická zkouška KOORDINÁTOR BOZP  
k periodické zkoušce KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI  podle zákona č. 309/2006 Sb.  
podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění v platném znění 
Cena 4.298 Kč + 21% DPH      Cena 6.000 Kč + 21% DPH 
   
22. - 23. 2 2021 Brno      24. 2. 2021 Brno 
22. - 23. 3. 2021 České Budějovice    24. 3. 2021 České Budějovice 
  6. - 7. 4. 2021 Ostrava       8. 4. 2021 Ostrava 
19. - 20. 4. 2021 Praha     21. 4.  2021 Praha 
31. 5. - 1. 6. 2021 Praha      2. 6.  2021 Praha  
 7. - 8. 6. 2021 Pardubice      9. 6. 2021 Pardubice 
14. - 15. 6 2021 Brno     16. 6.  2021 Brno 
11. - 12. 10. 2021 Ostrava     13. 10. 2021 Ostrava 
18. - 19. 10. 2021 Praha     20. 10. 2021 Praha 
 1. - 2. 11. 2021 České Budějovice      3. 11. 2021 České Budějovice 
29. - 30. 11. 2021 Praha       1. 12.  2021 Praha 
 
 
 


