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OZO - Zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik

Provádění zkoušek fyzických osob v odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle ust. § 10 odst. 1 zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.
592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a podle
rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o udělení akreditace č.j.: MPSV-2019/199431-423/2.

Termíny

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

15.9.2022

Místo konání
ČSJ Praha

5 500 Kč

19.11.2022

Místo konání
ČSJ Praha

5 500 Kč

Přihlásit se ke zkoušce
Pokud Vám termín nevyhovuje nebo není vypsán, na dalším termínu se domluvíme.

Charakteristika
Důležité informace:

- Zkoušky z OZO podle zákona č. 309 je možno konat. Viz Sb. zákonů částka 242 a usnesení vlády č. 596 ze dne 23. 12.
2020. V bodu 3 písm. c) jsou podmínky, za jakých podmínek lze zkoušky konat. Obecně lze říci, pokud se jedná o zkoušky
v prezenční formě, že je lze konat, pokud jejich úspěšné vykonání je předpokladem pro výkon činnosti v praxi dle výčtu právních
předpisů, kam patří i zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů..
- Platí zákon č. 539/2020 Sb. ze dne 1. 12. 2020, kterým se schvaluje, že zaměstnanci !!!!! (pouze FO v pracovněprávním vztahu)
mají prodlouženou platnost svých osvědčení s výše uvedenou výjimkou pro řidiče. „Pokud zaměstnanec splňoval kvalifikační
předpoklady stanovené pro výkon práce k 11. 3. 2020, tak platí, že tyto požadavky splňuje po celou dobu od 12.
3.2021 do 30. 6. 2021, pokud mu jeho pracovní poměr nezanikl“.

Zákonné předpoklady odborné způsobilosti podle ust. § 10 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona.
alespoň střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a současně odbornou praxi v délce alespoň 3 roky
pokud má žadatel vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP, tak je pro něho stanovena odborná praxe 1 rok.
výjimky z požadavku na splnění tohoto zákonného předpokladu dané odborné způsobilosti zákon nepřipouští.

Požadavky na znalosti:
znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při
práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
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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,
dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů
v prevenci rizik.

Doplňkové informace
Za odbornou praxi se považuje výkon činností vykonávaných v oboru, ve kterých fyzická osoba, tj. žadatel o vykonání zkoušky,
zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP. Odborná praxe fyzických osob (OSVČ) se dokládá potvrzením
subjektů, kterým byly poskytovány služby v oblasti BOZP, a které vystavují objednatelé těchto služeb nebo potvrzením
zaměstnavatelů o výkonu činností v oblasti BOZP svých zaměstnanců, které vykonávali v pracovněprávním vztahu.
Čestné prohlášení o splnění požadavku na odbornou praxi Ize připustit jen pokud došlo k zániku podnikatelského
subjektu.

Doplňkové informace
Platnost osvědčení
5 let

Dokumenty ke stažení
Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik ČSJ-02
Zkušební řád ČSJ-04
Zadání písemné práce pro zkoušku
Vzor - Titulní list písemné práce
Formulář pro potvrzení odborné praxe

Postup certifikace

Registrace na vybraný termín zkoušky přes webové stránky.

Vyplnění přihlášky v Doplňkových informacích, přiložení všech potřebných dokladů v elektronické podobě a zaslání e-mailem
odpovědné osobě COp.
Vyhodnocení míry splnění zákonných předpokladů žadatele
Případné dodatečné doplnění požadovaných dokumentů
Rozhodnutí o účasti na zkoušce
Zkouška skládající se ze 2 částí:
Písemná část zkoušky: písemný test znalostí.
Ústní část zkoušky: ověření požadovaných znalostí otevřenými otázkami, 1 fotografie pro identifikaci nebezpečí a obhajoba
písemné práce
Podrobný popis celého zkušebního procesu naleznete v přiloženém Zkušebním řádu.
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Bližší informace
Ing. Romana Hofmanová
T: +420 221 082 253
E: hofmanova@csq.cz

Místa konání
ČSJ Praha
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika
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