Asociace techniků bezpečnosti práce
a požární ochrany České republiky,z.s.
Sukova 49/4, 602 00 BRNO, IČ: 135 83 701

Soubor ústních otázek
k periodické zkoušce z odborné způsobilosti k zajištění úkolů
v prevenci rizik
součástí každé otázky bude i prokázání znalostí o nových právních předpisech BOZP

okruh A
1.
•
•
•
•
•
•
•

Povinnosti zaměstnavatelů v dodržování pracovních podmínek
pracovní doba u dvousměnných a třísměnných provozů
přesčasové práce
odpočinek mezi 2 směnami
odpočinek v týdnu
práce v noci
práce mladistvých
bezpečnostní přestávky v práci – uveďte u kterých činností a jak dlouho.

2. Povinnosti zaměstnavatelů a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP.
3. Povinnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
4. Jaké náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva.
5. Přesčasová práce.
6. Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při nástupu do práce.
7. Co víte o pracovně-lékařských službách.
8. Na čem závisí lhůty lékařských prohlídek, termíny lékařských prohlídek.
9. Povinnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
10. Podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání,
evidence, kontroly.
11. Prostředky pro poskytování první pomoci – umístění, rozsah vybavení (vozidla, ostatní
pracoviště).
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12. Povinnosti zaměstnavatelů vůči osobám odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci
rizik.
13. Co víte o zvláštních odborných způsobilostech zaměstnanců při pracích na technických
zařízeních – alespoň 5 příkladů.
14. Povinnosti koordinátora při přípravě staveb.
15. Povinnosti koordinátora při realizaci staveb.

okruh B
16. Co jsou to právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP?
17. Co víte o vnitřních předpisech firem.
18. Jaká práva mají odborové organizace.
19. Co víte o Radách zaměstnanců a zástupců pro oblast BOZP včetně jejich práv a povinností.
20. Působnost odborové organizace.
21. Jaké povinnosti má zaměstnavatel a zaměstnanec, vyplývající ze zákona 65/2017 Sb.?
22. Které právní předpisy řeší bezpečnostní značky, značení a signály?
23. Které právní předpisy řeší požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.
24. Jaké jsou povinnosti zadavatele stavby a jejího zhotovitele.
25. Co víte o komplexních prověrkách BOZP na pracovištích.
26. Rampy – bezpečnostní předpisy.
27. Bezpečnostní požadavky na sklady a skladování zboží.
28. Rizika možných ohrožení od el. zařízení, co mohou provádět osoby neznalé a poučené.
29. Vykládka a nakládka železničních vagonů – bezpečnostní předpisy.
30. Kategorizace pracovních činností – co o tom víte?
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