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Příloha č. 6 
 
Požadavky na obsah písemné práce ke zkoušce a k periodické zkoušce 
z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik: 
 

1) Forma písemné práce: 
Písemná práce  musí být zpracována na konkrétní podmínky pracoviště, které si 
uchazeč vybere s ohledem na vykonávanou činnost, počet zaměstnanců, jejich 
kvalifikaci, počet profesí, vykonávanou práci a další. 

2) Téma písemné práce: 
Vypracovat organizační směrnici pro identifikaci a hodnocení rizik. Na základě 
jejich vyhodnocení navrhnout vhodná opatření k řízení rizik na vybraném 
pracovišti. V příloze bude uveden registr rizik s nejméně 10 řízenými riziky, vše 
zpracováno na základě zpracovaného dokumentu pro řízení rizik. Stanovit metodiku 
vyhodnocení rizik, cíle a cílové hodnoty pro minimálně dvě nejzávažnější rizika, která 
jsou ve vypracovaném registru rizik. 

Uchazeč zpracuje písemnou práci pro oblast, ve které vykonává činnost v oblasti 
BOZP, popř. pro oblast, ve které bude tuto činnost po získání Osvědčení vykonávat.  
 

3) Posouzení písemné práce: 
Písemná práce bude postoupena k posouzení. Držitel akreditace zajistí posouzení 
písemné práce a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným terminem 
zkoušky/PZK Vám sdělí, zda písemná práce byla doporučená k obhajobě či nikoliv. 
K obhajobě lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce doporučena k obhajobě. 
Listinnou podobu finální verze písemné práce (jeden vytištěný a podepsaný výtisk 
odevzdáte před zahájením zkoušky administrátorce projektu zkoušek. 

 
4) DOKUMENTACE 

 O Vámi použité metodice, postupu a výsledcích analýzy a posuzování rizik zpracujte 
dokumentaci (formulář, tabulku), která obsahuje zejména: 
a) Označení druhu práce, činnosti, pracoviště, které byly předmětem analýzy a 
posouzení rizik. 
b) Skupiny identifikovaných rizik a zdroje rizik  
c) Odhad pravděpodobnosti vzniku nežádoucí událostí 
d) Odhad následku nežádoucí události  
e) Vyhodnocení míry rizika  
f) Stanovení nápravných opatření 
 

5) SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ          
ČI NOREM V OBLASTI BOZP  

Doporučený rozsah písemné práce: min. 10 a max. 15 stran formátu A4. 
 
Zpracovanou písemnou práci odešlete v elektronické podobě 15 kalendářních dní 
před stanoveným termínem zkoušky/PZK administrátorce zkoušky na e-mail 
hofmanova@csq.cz , v listinné podobě ji pak přineste ke zkoušce, abyste ji 
prezentoval a obhájil před OZK. 
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