
POZVÁNKA  
 

 

  

ZEKA plus, s. r. o. 

společnost akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.  

 

nabízí termín   17. června 2016   k vykonání 

 
zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
 

• místo konání zkoušky ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21  Slavičín 
• vykonání zkoušky nepodmiňujeme účastí v žádném přípravném kurzu 
• cena zkoušky je 7.000,- Kč bez DPH 
• cena za jeden přípravný den je 1.100,- Kč bez DPH 

 
 
 

Úhrada poplatku za zkoušku: 
Poplatek za zkoušku, popř. za přípravu je možné uhradit převodem nejpozději 7 dní 
před termínem konání zkoušky. Na základě přijaté přihlášky ke zkoušce Vám bude 
vystavena zálohová faktura. 

 
 
 

Předpoklad odborné způsobilosti fyzické osoby: 
 

• alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou 
• odborná praxe :  1.  v délce alespoň 3 let 

                            2.  v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém 
fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

    
Bližší informace:   www.zekaplus.cz 
                                tel.: 577 341 266, 733 121 096    
                                e-mail: kasparova@zekaplus.cz 

 
 

 

 



 

 
 

K registraci ke zkoušce je nutné poštou zaslat : 
 
 
• přihlášku ke zkoušce z odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi 

• úředně ověřený doklad o vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom) 

• potvrzení o délce praxe v zajišťování úkolů v prevenci rizik na staveništi 

• kopii starého osvědčení koordinátora BOZP na staveništi, pokud se jedná o zkoušku 

opakovanou po 5 letech 

 
 
 
 
 
Vzor :  Potvrzení praxe koordinátora BOZP  na staveništi 
 
 

Potvrzujeme, že pan/paní…………….……… narozen/a………….….., bytem…………….….,  

v naší firmě………………………………….. zajišťuje plnění úkolů v prevenci rizik na 

staveništi ode dne  …………do dne…..……….. 

 

(přepsat na hlavičkový papír firmy, která potvrzení vydává, musí být uveden začátek i konec praxe. I když praxe 

stále trvá, nepsat doposud, ale psát datum shodný s datem vystavení potvrzení) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informace o zkoušce z odborné způsobilosti 
 
Zkouška je neveřejná, po celou dobu jsou přítomni všichni členové odborné zkušební komise a z hlediska 
ověřování odborné způsobilosti se dělí na dvě části: 
 

a)  Písemnou část, kterou tvoří: 
- písemná práce 
- písemný test 

b)  Ústní část, kterou tvoří: 
- odpovědi na ústí otázky 
- obhajoba písemné práce 

 
Písemná část zkoušky 
 
a) Písemná práce 

• písemná práce musí být zaměřena na téma, které bylo uchazeči zasláno společně s Oznámením  
o registraci přihlášky 

• v písemné práci musí uchazeč prokázat, že zvládá zpracovat samostatně dokumentaci plánu      
BOZP na staveništi 

• uchazeč písemnou práci odevzdá nebo zašle nejpozději 7 dní před termínem konání zkoušky držiteli 
akreditace 

• písemnou práci posoudí odborný oponent – pověřený člen odborné zkušební komise 
• v případě, že je Písemná práce doporučena k obhajobě zasílá se uchazeči Pozvánka ke zkoušce 
• v případě, že není Písemná práce doporučena k obhajobě, zašle se k přepracování a následně 

k posouzení. Do té doby, dokud Písemná práce nebude splňovat požadavky odborného oponenta 
nelze uchazeče připustit ke zkoušce. 
 

b) Písemný test 
• otázky pro písemný test budou generovány ze souboru 410 otázek nejpozději den před termínem 

zkoušky 
• test bude obsahovat 50 vygenerovaných otázek, každý uchazeč si vylosuje jednu variaci, počet 

variací se rovná počtu uchazečů v daném termínu zkoušky 
• aby uchazeč úspěšně vykonal písemný test, musí správně odpovědět alespoň na 44 otázek z 50. 
• v testu jsou ke každé otázce nabízeny tři varianty odpovědí, z nichž pouze jedna je správná 
• odpovědi uchazeče jsou zaznamenány na samostatný formulář 
• čas pro vypracování písemného testu je stanoven na 60 minut 
• po celou dobu vyplňování písemného testu je zajištěn dozor uchazečů pověřeným člen odborné 

zkušební komise. 
 
 
Ústní část zkoušky 
 
a) Odpovědi na ústní otázky 

• uchazeč si vylosuje číslo a pod vylosovaný číslem je trojice otázek, která je vygenerována  
ze souboru 100 ústních otázek alespoň jeden den před termínem zkoušky 

• uchazeči je ponechám čas na přípravu, a to 20 minut 
• přípravu uchazeč vykonává v místnosti pod dohledem administrátora zkoušky  
• po uplynutí doby na přípravu předstoupí uchazeč před odbornou zkušební komisi 
• zde uchazeč odpovídá na vylosované otázky, odborná zkušební komise může uchazeči klást 

doplňující otázky k tématu zadání 
• celková doba stanovená pro odpovědi na zadané otázky činí 30 minut. 

 
b) Obhajoba písemné práce 

• je prováděna jako součást ústní zkoušky 
• je prováděna ihned po ukončení odpovědí na ústní otázky 
• uchazeč ústně obhajuje svoji písemnou práci 
• odborná zkušební komise klade uchazeči otázky k tématu zpracované práce, přičemž 

vychází z posudku odborného oponenta. 


