Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA
Držitel akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na
základě rozhodnutí MPSV.

VÝPIS Z OTÁZEK
Pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti
k zajišťování úkolů v prevenci rizik
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1. Jaké minimální náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 34 odst. 1 ) ID: 1 Okruh: A
a) pracovní dobu zaměstnance, název pracoviště, kde bude zaměstnanec pracovat,
sjednaná mzda,
b) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonat, místo nebo místa
výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, den nástupu práce,
c) postačí pouze údaje o právech a povinnostech, vyplývajících z pracovního poměru.

2. Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících
z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně
informovat:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 37, odst. 1 ) ID: 2 Okruh: A
a) nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru,
b) nejpozději do 2 měsíců od vzniku pracovního poměru,
c) nejpozději do 3 měsíců od vzniku pracovního poměru.

3. Za noční práci je považována práce konaná v noční době, noční dobou je doba
mezi:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 78, odst. 1, písm. j) ) ID: 440 Okruh: A
a) 22 – 6 hod.,
b) 24 – 5 hod.,
c) 20 – 8 hod..

4. Za zaměstnance pracujícího v noci se považuje zaměstnanec:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 78, odst. 1, písm. k) ) ID: 4 Okruh: A
a) který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24
hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období 26 týdnů,
b) který pracuje pouze v noci,
c) který během noční doby pravidelně odpracuje ze své pracovní doby nejméně 2 hod.
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

5. Obecně délka stanovené týdenní pracovní doby činí:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 79 odst. 1 ) ID: 441 Okruh: A
a) 40 hod. týdně,
b) 71 hod. týdně,
c) 46 hod. týdně.

0

Strana 2 z 80

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA
Držitel akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na
základě rozhodnutí MPSV.

6. Dle zákoníku práce nesmí délka směny přesáhnout:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 83 ) ID: 6 Okruh: A
a) 14 hod.,
b) 12 hod.,
c) 8 hod..

7. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech
nejdéle po:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 88 odst. 1 ) ID: 7 Okruh: A
a) 4,5 hod. nepřetržité práce,
b) 2,5 hod. nepřetržité práce,
c) 6 hod. nepřetržité práce.

8. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech
v trvání nejméně:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 88 odst. 1 ) ID: 8 Okruh: A
a) 45 min.,
b) 30 min.,
c) 15 min..

9. Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její
část činit nejméně:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 88 odst. 2 ) ID: 9 Okruh: A
a) 20 min.,
b) 15 min.,
c) 10 min..

10. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 88 odst. 4 ) ID: 10 Okruh: A
a) se nezapočítávají do pracovní doby,
b) se započítávají do pracovní doby na žádost zaměstnance,
c) se započítávají do pracovní doby při třísměnném provozu.

11. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 89 odst. 2 ) ID: 11 Okruh: A
a) nezapočítává se přestávka na jídlo a oddech do pracovní doby,
b) započítává se přestávka na jídlo a oddech do pracovní doby,
c) započítává se přestávka na jídlo a oddech do pracovní doby jen v nepřetržitém provozu.
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12. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl
mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 90 odst. 1 ) ID: 12 Okruh: A
a) nepřetržitý odpočinek alespoň 8,5 hod. během 24 hod. po sobě jdoucích,
b) nepřetržitý odpočinek alespoň 11 hod. během 24 hod. po sobě jdoucích,
c) nepřetržitý odpočinek alespoň 16 hod. během 24 hod. po sobě jdoucích.

13. Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny během 24
hod. po sobě jdoucích může být zkrácen na 8 hodin za podmínek:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 90 odst. 2 ) ID: 13 Okruh: A
a) stanovených občanským zákoníkem,
b) stanovených zákoníkem práce,
c) stanovených kolektivní smlouvou.

14. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl
nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 92 odst. 1 ) ID: 14 Okruh: A
a) 32 hod.,
b) 35 hod.,
c) 24 hod..

15. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 93 odst. 2 ) ID: 15 Okruh: A
a) více než 16 hod. v jednotlivých týdnech,
b) více než 8 hod. v jednotlivých týdnech,
c) více než 36 hod. v jednotlivých měsících.

16. Nařízení práce přesčas nesmí u zaměstnance činit:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 93 odst. 2 ) ID: 16 Okruh: A
a) 300 hod. v kalendářním roce,
b) více jak 150 hod. v kalendářním roce,
c) 75 hod. v kalendářním roce.

17. Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté
práce přesčas
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 93a odst. 2 ) ID: 17 Okruh: A
a) nesmí být k jejímu sjednání nucen.
b) má nárok na odchod ze zaměstnání s odstupem ve výši alespoň 6 násobku svého
průměrného platu.
c) se musí podřídit dohodě mezi zaměstnavatelem a odbory.
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18. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen
poskytovatelem pracovnělékařských služeb:
(Vyhláška č. 79/2013 Sb. ) ID: 416 Okruh: A
a) nejméně 2x za rok,
b) nejméně 1x za 5 let,
c) ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 79/2013 Sb.

19. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli zákoníkem
práce nebo zvláštními předpisy:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 2 ) ID: 19 Okruh: A
a) je nedílnou součástí pracovních povinností všech zaměstnanců,
b) je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na
všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, které zastávají
c) je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností odborně způsobilé osoby
v prevenci rizik.

20. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 3 ) ID: 20 Okruh: A
a) jsou zaměstnavatelé povinni se informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně
před jejich působením, a to ústně nebo písemně,
b) jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením,
c) jsou zaměstnavatelé povinni informovat Oblastní inspektorát práce o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením.

21. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se
vztahuje:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 5 ) ID: 21 Okruh: A
a) na všechny osoby, které se zdržují na jeho pracovišti,
b) na všechny fyzické osoby, které se zdržují na jeho pracovišti,
c) na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

22. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 6 ) ID: 22 Okruh: A
a) hradí zaměstnavatel, částečně mohou být hrazeny zaměstnancem a to s jeho
souhlasem,
b) hradí zaměstnavatel, částečně mohou být hrazeny zaměstnancem, a to s jeho
souhlasem a souhlasem odborové organizace nebo souhlasem zástupce zaměstnanců
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
c) hradí zaměstnavatel, tyto náklady nesmí být přenášeny přímo ani nepřímo na
zaměstnance.
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23. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního
prostředí a pracovních podmínek:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3 ) ID: 23 Okruh: A
a) podle potřeby,
b) pravidelně,
c) soustavně.

24. Zaměstnavatel je povinen kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a
úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3 ) ID: 24 Okruh: A
a) podle potřeby,
b) pravidelně,
c) soustavně.

25. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijímat
opatření k jejich omezení tak, aby ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví
zaměstnanců bylo:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 4 ) ID: 25 Okruh: A
a) vyloučeno,
b) minimalizováno,
c) odstraněno.

26. Kdo určuje obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 3 ) ID: 26 Okruh: A
a) Oblastní inspekce práce,
b) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
c) zaměstnavatel.

27. Kdo určuje způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o
provedeném školení, o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 3 ) ID: 27 Okruh: A
a) Oblastní inspekce práce,
b) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
c) zaměstnavatel.
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28. Zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance jiného
zaměstnavatele je povinen uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého
zaměstnance:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 1 ) ID: 28 Okruh: A
a) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,
b) bez zbytečného odkladu,
c) nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

29. Které úrazy zaměstnavatel eviduje v knize úrazů?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 2 ) ID: 29 Okruh: A
a) všechny úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost, nebo byla
způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny,
b) pouze úrazy, jimiž byla způsobena pracovní neschopnost,
c) pouze úrazy, jimiž byla způsobena pracovní neschopnost přesahující 3 pracovní dny.

30. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních
úrazech:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 3 písm. a) ) ID: 30 Okruh: A
a) u kterých byla způsobena pracovní neschopnost,
b) u kterých byla způsobena pracovní neschopnost delší jak 3 pracovní dny,
c) u kterých byla způsobena pracovní neschopnost delší jak 3 kalendářní dny.

31. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor o záznamu o úrazu a
okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu, stanoví:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ) ID: 31 Okruh: A
a) vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí,
b) vyhláška Ministerstva zdravotnictví,
c) nařízení vlády.

32. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby
byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 5 odst. 1, písm. b) ) ID: 32 Okruh: A
a) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,
b) nebyli pokud možno téměř nikdy ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo
materiály,
c) nebyli nikdy ohroženi.
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33. Zaměstnanec je povinen oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 4 písm. h) ) ID: 33 Okruh: A
a) bezodkladně, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí,
b) nejpozději do konce pracovní směny,
c) bezodkladně po vystavení pracovní neschopnosti.

34. V kontrolovaném pásmu je:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 5 ) ID: 34 Okruh: A
a) zakázáno jíst,
b) pohybovat se bez mobilního telefonu,
c) povoleno pít a kouřit.

35. Jak často je zaměstnavatel povinen organizovat prověrky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 5 ) ID: 35 Okruh: A
a) nejméně 1x za 2 roky,
b) nejméně jednou v roce,
c) nejméně 1x za měsíc.

36. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší 16 let konat noční práci, jestliže
je to třeba pro jejich výchovu k povolání, noční práce mladistvého nesmí
přesáhnout:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 245 odst. 1 ) ID: 36 Okruh: A
a) 2 hod.,
b) 1 hod.,
c) 3 hod..

37. Jaký druh právního předpisu stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány
mladistvým zaměstnancům?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 246 odst. 2 * Vyhláška č. 180/2015 Sb., ) ID: 37 Okruh: A
a) vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí,
b) vyhláška Ministerstva zdravotnictví,
c) nařízení vlády.

38. Celkový počet zástupců zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci závisí na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti
vykonávaných prací. Je však možno ustanovit nejvýše:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 281 odst. 1 ) ID: 38 Okruh: A
a) jednoho zástupce na 20 zaměstnanců,
b) jednoho zástupce na 30 zaměstnanců,
c) jednoho zástupce na 10 zaměstnanců.
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39. V kontrolovaném pásmu:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 6 ) ID: 39 Okruh: A
a) nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to ani z důvodu přípravy na povolání,
b) smějí pracovat mladiství zaměstnanci,
c) nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to pouze pod vedením zástupce školy.

40. Kdo vyhotovuje záznam o úrazu a vede o něm dokumentaci, pokud
zaměstnanec utrpěl úraz u jiného zaměstnavatele?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 1,2,3 ) ID: 40 Okruh: A
a) zaměstnavatel, u kterého se úraz stal,
b) zaměstnavatel, který zaměstnance vyslal nebo přidělil,
c) úřad práce.

41. Jaký druh právního předpisu upravuje výši náhrady za bolest a ztížené
společenské uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 271c odst. 2 * Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ) ID: 41 Okruh: A
a) nařízení vlády,
b) vyhláška (Ministerstva zdravotnictví)
c) zákon.

42. Jednorázové odškodnění při smrtelném úrazu zaměstnance přísluší
pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 271i odst. 1 ) ID: 42 Okruh: A
a) 240.000,- Kč,
b) 121.000,- Kč,
c) 301.000,- Kč.

43. Označte správnou definici pracovního úrazu pro účely zákoníku práce.
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 271k odst. 1 ) ID: 43 Okruh: A
a) pracovním úrazem je pro účely tohoto zákona poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným
působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
b) pracovním úrazem je pro účely tohoto zákona poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, došlo-li k nim pozvolným působením zevních vlivů nezávisle na jeho vůli
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
c) pracovním úrazem je pro účely tohoto zákona poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, došlo-li k nim v pracovním poměru.
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44. Pokud si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že
je zřejmé, že neporušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví, uhradí
mu zaměstnavatel alespoň:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 270 odst. 3 ) ID: 44 Okruh: A
a) 1/2 škody,
b) 1/3 škody,
c) 1/10 škody.

45. Co se rozumí prevencí rizik z hlediska zákoníku práce?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 2 ) ID: 45 Okruh: A
a) prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která
mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení
neodstranitelných rizik,
b) prevenci rizik je povinen provádět zaměstnavatel. V případě, že není odborně způsobilý,
provádí tuto činnost odborně způsobilý zaměstnanec,
c) prevenci rizik se rozumí zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odborně
způsobilou osobou.

46. Zaměstnavatel je povinen:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3 ) ID: 46 Okruh: A
a) soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních
podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje,
b) pravidelně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních
podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje,
c) dle svého uvážení, alespoň však jedenkrát za pět let vyhledávat nebezpečné činitele a
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

47. Vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele oprávněný ke zjišťování, zda
zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek musí být:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 4 písm. i) ) ID: 47 Okruh: A
a) písemně určen zaměstnavatelem,
b) určen zaměstnavatelem,
c) zvolen zaměstnanci.
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48. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci zaměstnanců bylo:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 4 ) ID: 48 Okruh: A
a) vyloučeno,
b) odstraněno,
c) minimalizováno.

49. Kdo je podle zákoníku práce povinen o vyhledávání a vyhodnocování rizik a
přijatých opatření vést dokumentaci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 4 ) ID: 49 Okruh: A
a) pouze osoba odborně způsobilá,
b) zaměstnavatel,
c) zástupce odborové organizace.

50. Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření
k prevenci rizik musí zaměstnavatel dávat přednost:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 5 písm. h) ) ID: 50 Okruh: A
a) uplatňování prostředků kolektivní ochrany,
b) uplatňování prostředků individuální ochrany,
c) uplatňování organizačních opatření.

51. Kdo je povinen informovat zaměstnankyni o tom, že při práci, kterou vykonává,
přichází v úvahu expozice rizikovým faktorem poškozujícím plod v těle matky?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 1 písm. h) ) ID: 51 Okruh: A
a) lékař pracovnělékařských služeb,
b) nikdo, takové práce nemohou ženy vykonávat,
c) zaměstnavatel.

52. Musí zaměstnavatel umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm
vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 1 písm. i) ) ID: 52 Okruh: A
a) ne,
b) ano, po předběžném souhlasu odborové organizace,
c) ano.
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53. Jak často se provádí školení o právních a ostatních předpisech o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, pokud právní nebo ostatní předpis nestanoví jinak?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 3 ) ID: 53 Okruh: A
a) 1x za rok,
b) 1x za 2 roky,
c) četnost školení určí zaměstnavatel podle povahy rizika a jeho závažnosti.

54. Jakou povinnost má zaměstnavatel k odborové organizaci nebo k zástupci pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při určení odborně způsobilé osoby
v prevenci rizik podle zvláštního právního předpisu?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 2 písm. c) bod 4 a odst. 3 písm. c) ) ID: 54 Okruh: A
a) nemá žádnou povinnost,
b) je povinen o určení této osoby informovat,
c) je povinen projednat určení této osoby a o vlastním určení této osoby potom informovat.

55. Od koho musí zaměstnavatel obdržet souhlas, pokud chce organizovat prověrku
bezpečnosti a ochrany při práci, pokud není u něho ustanovena odborová
organizace ani zástupce pro bezpečnosti a ochranu zdraví při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 5, 6 ) ID: 55 Okruh: A
a) od nikoho,
b) od Oblastního inspektorátu práce,
c) od zástupce Českomoravské komory odborových svazů.

56. Jakou povinnost má zaměstnavatel při výběru a poskytování pracovnělékařských služeb vůči odborům nebo zástupci pro bezpečnost a ochranu zdraví
při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 3 písm. b) ) ID: 410 Okruh: A
a) má povinnost výběr pracovnělékařských služeb projednat,
b) má povinnost o výběru pracovnělékařských služeb pouze informovat,
c) má povinnost výběr pracovnělékařských služeb projednat a o jejím ustanovení
informovat.

57. Za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání odpovídá:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 269 odst. 2 ) ID: 57 Okruh: A
a) zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v trvalém pracovním poměru,
b) zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec pracoval naposledy za podmínek za nichž
vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen,
c) zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec pracoval nejdéle za podmínek, které mohly
vyvolat vznik nemoci z povolání.

0

Strana 12 z 80

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA
Držitel akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na
základě rozhodnutí MPSV.

58. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 269 odst. 4 ) ID: 58 Okruh: A
a) i když dodržel povinnost vyplývající z právních předpisů a ostatních předpisů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se povinnosti nahradit škodu nebo
nemajetkovou újmu zcela nebo zčásti nezprostí,
b) pokud postižený zaměstnanec utrpěl pracovní úraz v opilosti a zaměstnavatel nemohl
škodě zabránit, přičemž tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škod,
c) pokud postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní a ostatní předpisy a
pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoli s nimi byl řádně
seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány a
tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

59. Prokáže-li zaměstnavatel, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil
právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalosti a dodržování
byly soustavně vyžadovány a kontrolovány a tyto skutečnosti byly jedinou
příčinou škody, zprostí se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 270 odst. 1 písm. a) ) ID: 59 Okruh: A
a) z poloviny,
b) zcela,
c) uhradí alespoň 1/3 škody.

60. Pokud k úrazu došlo v opilosti nebo v důsledku zneužití jiných návykových
látek, přičemž zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit a
tato okolnost byla jedinou příčinou škody, zprostí se zaměstnavatel povinnosti
nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 270 odst. 1 písm. b) ) ID: 60 Okruh: A
a) zcela,
b) částečně,
c) uhradí alespoň 1/3 škody.

61. V případě, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování
tak, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy, anebo pokyny k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu
na zdraví, zaměstnavatel:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 270 odst. 3 ) ID: 61 Okruh: A
a) uhradí alespoň 1/4škody,
b) uhradí alespoň 1/3 škod,
c) uhradí alespoň 1/2 škody.
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62. Zprostí-li se zaměstnavatel povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu
vzniklou pracovním úrazem zčásti, kdo určí část škody, kterou nese
zaměstnanec podle míry jeho zavinění?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 270 odst. 3 ) ID: 62 Okruh: A
a) příslušná zdravotní pojišťovna,
b) zaměstnavatel,
c) úrazová pojišťovna.

63. Vztahují se povinnost zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při
práci též na osoby, které pro něj pracují na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 77 odst. 1, 2 ) ID: 63 Okruh: A
a) vztahují jen částečně,
b) vztahují se,
c) nevztahují se.

64. Kdo odpovídá za škodu při úrazu žáků středních škol (gymnázií, středních
odborných škol, středních odborných učilišť) vyšších odborných škol,
konzervatoří a jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky, která jim
vznikla při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 391 odst. 3 ) ID: 64 Okruh: A
a) příslušná škola,
b) právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečnilo,
c) stát.

65. Jaký druh právního předpisu ukládá zaměstnavateli informovat zaměstnance o
tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 1 písm. b) ) ID: 65 Okruh: A
a) zákoník práce,
b) vyhláška Ministerstva zdravotnictví,
c) zákon o ochraně veřejného zdraví.

66. Který právní předpis ukládá zaměstnavateli podle míry výskytu faktorů, které
mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců zpracovat žádost o zařazení prací do
kategorií?
(Zákon č. 258/2000 Sb., § 37 odst. 2 ) ID: 66 Okruh: A
a) zákoník práce,
b) zvláštní právní předpis,
c) zákon o ochraně veřejného zdraví.
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67. Jaký druh právního předpisu stanovuje podmínky pro zařazování prací do
kategorií?
(Vyhláška č. 432/2003 Sb., ) ID: 67 Okruh: A
a) zákon (zákoník práce)
b) vyhláška (Ministerstva zdravotnictví)
c) nařízení vlády.

68. Kdo je povinen zajistit vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce, pokud
zaměstnavatel provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní,
bourací nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na
jejím pracovišti?
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 3 odst. 1 ) ID: 68 Okruh: A
a) zaměstnavatel, který je zhotovitelem, v součinnosti s právnickou nebo fyzickou osobou,
pro kterou práci provádí,
b) fyzická nebo právnická osoba, na jejímž pracovišti zhotovitel práce provádí,
c) fyzická nebo právnická osoba, u které se práce provádí v součinnosti se zadavatelem
stavby.

69. S kým je zaměstnavatel povinen dohodnout rozsah vybavení pracoviště
prostředky pro poskytnutí první pomoci?
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 2 odst. 1 písm. f) ) ID: 69 Okruh: A
a) s Krajskou hygienickou stanicí,
b) s ředitelstvím zdravotnické záchranné služby,
c) s příslušným poskytovatelem pracovně lékařských služeb.

70. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a bližší vymezení prací a činnosti vystavujících zaměstnance
zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní
odborná způsobilost stanoví:
(Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ) ID: 70 Okruh: A
a) nařízení vlády,
b) zákon,
c) vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu.

71. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí stanoví:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ) ID: 71 Okruh: A
a) vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu,
b) zákon,
c) nařízení vlády.
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72. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak,
aby:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 5 odst. 1 písm. e) ) ID: 72 Okruh: A
a) na pracovišti nepracoval zaměstnanec osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance,
b) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali zaměstnanci osamoceně bez dohledu
dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,
c) nevykonávali zaměstnanci osamoceně ruční manipulaci s břemeny bez dohledu dalšího
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak.

73. Jaký druh právního předpisu stanoví vzhled, umístění a provedení
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů ?
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ) ID: 73 Okruh: A
a) nařízení vlády,
b) zákon,
c) vyhláška (Ministerstva práce a sociálních věcí).

74. Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je
zaměstnavatel povinen:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 74 Okruh: A
a) pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty,
b) měřením zjišťovat jejich hodnoty,
c) včas kontrolovat jejich hodnoty.

75. Určete, který rizikový faktor nepatří mezi faktory fyzikální:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 75 Okruh: A
a) bakterie,
b) hluk,
c) vibrace.

76. Určete, který rizikový faktor nepatří mezi faktory chemické:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 76 Okruh: A
a) pouze karcinogeny,
b) karcinogeny a v některých případech též mutageny,
c) plísně.

77. Určete, který rizikový faktor nepatří mezi faktory biologické:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 77 Okruh: A
a) bakterie,
b) hluk vznikající například při používání strojů,
c) viry.
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78. Určete, který rizikový faktor nepatří mezi nepříznivé mikroklimatické podmínky:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 78 Okruh: A
a) extrémní chlad,
b) hluk,
c) extrémní teplo.

79. Zaměstnavatel může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu
potřebné znalosti, a pokud zaměstnává nejvýše:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 9 odst. 3 ) ID: 79 Okruh: A
a) tato možnost je nepřípustná,
b) 25 zaměstnanců,
c) 51 zaměstnanců.

80. Zaměstnavatel může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně
způsobilý nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami zaměstnává-li:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 9 odst. 3 ) ID: 80 Okruh: A
a) 26 až 500 zaměstnanců,
b) 25 až 300 zaměstnanců,
c) více než 500 zaměstnanců.

81. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo
více odborně způsobilými osobami, pokud zaměstnává více než:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 9 odst. 3 ) ID: 81 Okruh: A
a) 301 zaměstnanců,
b) 500 zaměstnanců,
c) 51 zaměstnanců.

82. Předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci
rizik jsou stanoveny:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 10 odst. 1 ) ID: 428 Okruh: A
a) zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
b) vyhláškou MPSV,
c) zákoníkem práce.

83. Zhotovitel stavby musí před zahájením prací na staveništi doložit, že písemně
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil a to nejpozději:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 16 písm. a) ) ID: 83 Okruh: A
a) do 5 dnů před zahájením prací na staveništi,
b) do 8 dnů před zahájením prací na staveništi,
c) do 10 dnů před zahájením prací na staveništi.
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84. Který předpis vyšší právní síly přikazuje zaměstnavateli umístit bezpečnostní
značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci?
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 6 odst. 1 ) ID: 84 Okruh: A
a) nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů,
b) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

85. V kterých případech je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a
značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 6 odst. 1 ) ID: 85 Okruh: A
a) v případě, kdy technická opatření by byla finančně nákladná,
b) v případě, kdy organizační opatření by byla personálně náročná,
c) na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození
zdraví.

86. Předpokladem k udělení odborné způsobilosti fyzické osobě k zajišťování úkolů
v prevenci rizik, pokud tato osoba dokončila střední vzdělání s maturitní
zkouškou, je odborná praxe:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 10 odst. 1 písm. b) ) ID: 86 Okruh: A
a) v délce alespoň tří let,
b) v délce alespoň dvou let,
c) v délce alespoň jednoho roku.

87. Předpokladem pro získání odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování
úkolů v prevenci rizik je alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a
odborná praxe. Za odbornou praxi se považuje:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 10 odst. 1 písm. b) ) ID: 87 Okruh: A
a) 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,
b) jen doba činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) dokončené vysokoškolské studium.

88. Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a
zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy,
mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 11 odst. 1 ) ID: 88 Okruh: A
a) zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci,
b) osoby zvolené členy odborové organizace,
c) fyzické osoby vyučené v příslušné oboru.
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89. Jaký druh právního předpisu upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní
vztahy?
(Zákon č. 309/2006 Sb., ) ID: 89 Okruh: A
a) zákon,
b) nařízení vlády;
c) vyhláška.

90. Jaký druh právního předpisu upravuje odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání
nebo jiným poškozením zdraví?
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ) ID: 90 Okruh: A
a) vyhláška Ministerstva zdravotnictví,
b) nařízení vlády,
c) zákon.

91. Podle čeho se určuje výše odškodnění bolesti způsobené pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání?
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ) ID: 91 Okruh: A
a) podle požadavku lékaře pracovnělékařské péče,
b) podle znaleckého posudku a metodiky NS ČR,
c) postupuje se podle nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského
uplatnění způsobeného pracovním úrazem.

92. Za bolest způsobenou újmou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním se
pro účely nařízení vlády č. 276/2015 Sb. považuje:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 1 odst. 1 písm. a) ) ID: 92 Okruh: A
a) poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a
psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví,
b) každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu
utrpěla a pracuje pouze u daného zaměstnavatele,
c) tělesné a duševní strádání mimo stres a psychických symptomů obvykle
doprovázejících poškození zdraví, a léčením a odstraňováním následků poškození
zdraví.

93. Bodové ohodnocení újmy na zdraví se uvede:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 2 odst. 2 ) ID: 93 Okruh: A
a) v lékařském posudku,
b) v posudku zpracovaném odborně způsobilou osobou v prevenci rizik,
c) v posudku zaměstnavatele.
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94. Bodové ohodnocení ztíženého společenského uplatnění se uvede:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 2 odst. 2 ) ID: 94 Okruh: A
a) v lékařském posudku,
b) v posudku zpracovaném odborně způsobilou osobou v prevenci rizik,
c) v posudku zaměstnavatele.

95. Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie
záznamů o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc vždy nejpozději:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 6 písm. d) ) ID: 95 Okruh: A
a) do 5. dne následujícího měsíce za uplynulý kalendářní měsíc,
b) do 7. dne po skočení pracovní neschopnosti;
c) do 8 dnů po sepsání záznamu o pracovním úrazu.

96. Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
bez zbytečného odkladu:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 4 odst. 1 písm. c) ) ID: 96 Okruh: A
a) jestliže úraz zanechal trvalé následky,
b) jestliže úraz zanechal pracovní neschopnost delší jak 15 dnů,
c) trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li
vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat.

97. Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz příslušné zdravotní pojišťovně:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 4 odst. 2 písm. f) ) ID: 97 Okruh: A
a) nejdříve 5. pracovní den,
b) bez zbytečného odkladu,
c) nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

98. V případě smrtelného pracovního úrazu předá zaměstnavatel jedno vyhotovení
záznamu o úrazu:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 3 ) ID: 98 Okruh: A
a) krajskému úřadu v místě bydliště postiženého zaměstnance,
b) rodinným příslušníkům postiženého zaměstnance,
c) nepředá nikomu.
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99. Co se rozumí dle nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, průvodní
dokumentací?
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 2 písm. e) ) ID: 99 Okruh: A
a) předpis zaměstnavatele s adekvátním názvem,
b) soubor dokumentů obsahující návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu,
výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení,
c) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce.

100. Co se rozumí dle nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
provozní dokumentací?
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 2 písm. f) ) ID: 100 Okruh: A
a) jakékoliv předpis zaměstnavatele,
b) soubor dokumentů obsahující průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo
mimořádné revizi nebo kontrole,
c) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce.

101. Jestliže u zaměstnavatele působí více zástupců zaměstnanců:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 276 odst. 1 ) ID: 101 Okruh: B
a) je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti podle tohoto zákona vůči všem zástupcům
zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způsobu
součinnosti,
b) zaměstnavatel nemá žádné povinnosti vůči zástupcům zaměstnanců,
c) plní zaměstnavatel stanovené povinnosti pouze k některým zástupcům zaměstnanců.

102. Dle zákoníku práce rada zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci má nejméně:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 281 odst. 1 ) ID: 102 Okruh: B
a) 2 členy,
b) 3 členy,
c) 20 členů.

103. Funkční období rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci trvá:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 281 odst. 2 ) ID: 103 Okruh: B
a) 1 rok,
b) 3 roky,
c) 5 let.
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104. Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci zaniká dnem
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 282 odst. 1 ) ID: 104 Okruh: B
a) uplynutí volebního období, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak,
b) kdy to dle svého uvážení rozhodne zaměstnavatel,
c) nezaniká nikdy.

105. Volby rady zaměstnanců vyhlašuje zaměstnavatel nejpozději do:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 283 odst. 1 ) ID: 105 Okruh: B
a) 10 dnů ode dne doručení návrhu,
b) 1 měsíce ode dne doručení návrhu,
c) 3 měsíců ode dne doručení návrhu.

106. K platnosti voleb rady zaměstnanců je potřebná účast alespoň:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 283 odst. 4 ) ID: 106 Okruh: B
a) poloviny zaměstnanců, kteří by se k volbám mohli dostavit
b) třetiny zaměstnanců,
c) desetiny zaměstnanců.

107. Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 4 ) ID: 107 Okruh: B
a) alespoň částečně použitelném stavu,
b) použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání,
c) žádném stavu, zaměstnavatel žádné takovéto povinnosti nemá.

108. Zaměstnavatel je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního
úrazu za účasti zaměstnance, svědků a za účasti:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 1 ) ID: 108 Okruh: B
a) odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP,
b) zástupců úrazové pojišťovny,
c) Policie České republiky.

109. Organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen projednat s:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 2 písm. c) bod 3 ) ID: 109 Okruh: B
a) oblastním inspektorátem práce,
b) místně příslušnou hygienickou stanicí,
c) odborovou organizací nebo zástupcem pro oblast BOZP.
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110. Zaměstnavatel je povinen:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 5 ) ID: 429 Okruh: B
a) přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů,
b) sepsat záznam o pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele, ke kterému
došlo na jeho pracovišti,
c) přijímat opatření proti skoronehodám a vést jejich evidenci.

111. Zaměstnavatel je povinen organizovat prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s
odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 5 ) ID: 111 Okruh: B
a) nejméně jednou za 2 roky,
b) nejméně jednou v roce,
c) přesná lhůta již není stanovena.

112. Zajistit odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci školení umožňující řádný výkon jejich funkce, zaměstnavatel:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 6 ) ID: 112 Okruh: B
a) nemusí,
b) musí,
c) musí, pouze zaměstnává-li nad 500 zaměstnanců.

113. Umožnit odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci přednést své připomínky při kontrolách orgánů inspekce práce,
je povinností zaměstnavatele:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 7 ) ID: 113 Okruh: B
a) pouze zaměstnává-li více než 25 zaměstnanců,
b) pouze zaměstnává-li více než 500 zaměstnanců,
c) každého, bez ohledu na počet zaměstnanců.

114. Jaké minimální náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 34 odst. 1 ) ID: 114 Okruh: B
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonat, místo nebo místa
výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, den nástupu práce,
b) pracovní dobu zaměstnance, název pracoviště, kde bude zaměstnanec pracovat,
sjednaná mzda,
c) údaje o právech a povinnostech, vyplývajících z pracovního poměru.
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115. Za zaměstnance pracujícího v noci se považuje zaměstnanec:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 78 odst. 1 písm. k) ) ID: 115 Okruh: B
a) který během noční doby pravidelně odpracuje ze své pracovní doby nejméně 4 hodiny
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně,
b) který během noční doby pravidelně odpracuje ze své pracovní doby nejméně 3 hodiny
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, v průměru alespoň jednou týdně v období 26 týdnů,
c) který během noční doby pravidelně odpracuje ze své pracovní doby nejméně 2 hodiny
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně.

116. Obecně délka stanovené týdenní pracovní doby činí:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 79 odst. 1 ) ID: 116 Okruh: B
a) 72 hod. týdně,
b) 40 hod. týdně,
c) 46 hod. týdně.

117. Při pružném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 85 odst.3 ) ID: 117 Okruh: B
a) 12 hodin,
b) 16 hodin,
c) 8 hodin.

118. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo
a oddech nejdéle:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 88 odst. 1 ) ID: 118 Okruh: B
a) po 4 hodinách nepřetržité práce,
b) po 6 hodinách nepřetržité práce,
c) po 5 hodinách nepřetržité práce.

119. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo
a oddech v trvání nejméně:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 88 odst. 1 ) ID: 119 Okruh: B
a) 1 hodiny,
b) 30 minut,
c) 20 minut

120. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec
mladší 18 let měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 90 odst. 1 ) ID: 424 Okruh: B
a) nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
b) nepřetržitý odpočinek alespoň 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
c) nepřetržitý odpočinek alespoň 6 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
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121. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec
měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 92 odst. 1 ) ID: 121 Okruh: B
a) 40 hodin,
b) 35 hodin,
c) 24 hodin

122. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 93 odst. 2 ) ID: 122 Okruh: B
a) více než 8 hodin v jednotlivých týdnech,
b) více než 16 hodin v jednotlivých týdnech,
c) více než 20 hodin v jednotlivých týdnech.

123. Nařízení práce přesčas nesmí u zaměstnance činit:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 93 odst. 2 ) ID: 123 Okruh: B
a) více jak 150 hodin v kalendářním roce,
b) 300 hod. v kalendářním roce,
c) 513 hod. v kalendářním roce.

124. Celkový rozsah práce přesčas nesmí v období 26 týdnů po sobě jdoucích činit
v průměru:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 93 odst. 4 ) ID: 124 Okruh: B
a) více než 12 hodin týdně,
b) více než 8 hodin týdně,
c) více než 6 hodin týdně.

125. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl
vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb pravidelně podle potřeby:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 94 odst. 2 písm. b) ) ID: 430 Okruh: B
a) nejméně však 1x za 3 roky,
b) nejméně však 1x za ročně,
c) v případech a za podmínek stanovených pro pracovnělékařské služby zákonem o
specifických zdravotních službách.

126. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli
zákoníkem práce nebo zvláštními předpisy:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 2 ) ID: 126 Okruh: B
a) je nedílnou součástí pracovních povinností určených zaměstnanců,
b) je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na
všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, které zastávají,
c) je součástí pracovních povinností odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.
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127. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 3 ) ID: 127 Okruh: B
a) jsou zaměstnavatelé povinni se informovat písemně o rizicích a přijatých opatřeních
k ochraně před jejich působením,
b) nemají vůči sobě žádné povinnosti,
c) jsou zaměstnavatelé povinni informovat Oblastní inspektorát práce o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením.

128. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se
vztahuje:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 5 ) ID: 128 Okruh: B
a) na všechny osoby, které se zdržují v okolí pracoviště,
b) na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích
c) na všechny fyzické osoby, které se zdržují na jeho pracovišti.

129. V případě, že na pracovišti zaměstnavatele vykonávají práce zaměstnanci
jiného zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 1 písm. g) ) ID: 129 Okruh: B
a) seznámit tyto osoby s významem bezpečnostních značek a signálů,
b) zabezpečit, aby tyto osoby obdržely před zahájením práce vhodné a přiměřené
informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých
opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace
fyzických osob v případě mimořádných událostí,
c) soustavně tyto osoby kontrolovat.

130. Zaměstnavatel musí zajistit svým zaměstnancům pravidelné opakování
školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 3 ) ID: 130 Okruh: B
a) vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost,
b) jde-li o zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením a mladistvé,
c) při provozování dopravy dopravními prostředky.

131. Při uspořádání staveniště je zhotovitel povinen postupovat dle požadavků
stanovených:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 3 odst. 2 písm. b) * Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 3
písm. a)) ID: 431 Okruh: B
a) zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.101/2005 Sb.,
b) zákonem č.99/1963 Sb.,
c) Metodikou MPSV.
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132. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 6 ) ID: 132 Okruh: B
a) hradí zaměstnanec,
b) hradí zaměstnavatel, částečně mohou být hrazeny zaměstnancem, a to s jeho
souhlasem a souhlasem odborové organizace nebo souhlasem zástupce zaměstnanců
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
c) hradí zaměstnavatel, tyto náklady nesmí být přenášeny přímo ani nepřímo na
zaměstnance.

133. Kdo určuje obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 3 ) ID: 133 Okruh: B
a) oblastní inspekce práce ve spolupráci se zaměstnanci,
b) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
c) zaměstnavatel.

134. Kdo určuje způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o
provedeném školení, o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 3 ) ID: 134 Okruh: B
a) oblastní inspekce práce po konzultaci s odbory,
b) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
c) zaměstnavatel.

135. V kterém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní
ochranné pracovní prostředky?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 1 ) ID: 135 Okruh: B
a) není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany
nebo opatřeními v oblasti organizace práce,
b) pokud osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci požadují,
c) pokud používání osobních ochranných pracovních prostředků nařídí odborová
organizace.

136. Kdo poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 1 ) ID: 136 Okruh: B
a) pojišťovna,
b) zaměstnavatel,
c) lékař.
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137. Pracovní oděv a obuv poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné
pracovní prostředky:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 2 ) ID: 137 Okruh: B
a) všem zaměstnancům,
b) zaměstnancům, kteří pracují v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá
mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci,
c) pouze zaměstnancům, u kterých to stanoví zvláštní právní předpis.

138. Osobní ochranné pracovní prostředky poskytuje zaměstnavatel:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 5 ) ID: 138 Okruh: B
a) podle vlastního seznamu vypracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních
podmínek práce,
b) podle seznamu vydaném příslušným ministerstvem,
c) podle seznamu uvedeném ve zvláštním právním předpisu.

139. Zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance jiného
zaměstnavatele, je povinen uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého
zaměstnance:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 1 ) ID: 139 Okruh: B
a) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,
b) bez zbytečného odkladu,
c) nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

140. Které úrazy zaměstnavatel eviduje v knize úrazů?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 2 ) ID: 140 Okruh: B
a) pouze vážné úrazy,
b) všechny úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost, nebo byla
způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny,
c) pouze úrazy, jimiž byla způsobena pracovní neschopnost přesahující 3 pracovní dny.

141. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních
úrazech:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 3 písm. a) ) ID: 141 Okruh: B
a) u kterých byla způsobena pracovní neschopnost delší jak 7 dní,
b) u kterých byla způsobena pracovní neschopnost delší jak 4 pracovní dny,
c) u kterých byla způsobena pracovní neschopnost delší jak 3 kalendářní dny.
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142. Zaměstnanec má právo odmítnout výkon práce:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 2 ) ID: 142 Okruh: B
a) u níž má za to, že ohrožuje jeho život nebo zdraví,
b) u níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život
nebo zdraví,
c) u níž má za to, že ohrožuje jeho zdraví.

143. Zaměstnanec je povinen oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 4 písm. h) ) ID: 143 Okruh: B
a) nejpozději do konce pracovního týdne,
b) bezodkladně, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí,
c) bezodkladně po návratu od lékaře.

144. Zaměstnanec je povinen oznamovat svému nadřízenému pracovní úraz jiného
zaměstnance popř. úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 4 písm. h) ) ID: 144 Okruh: B
a) bezodkladně,
b) nejpozději do konce pracovní směny,
c) nejpozději před odchodem ze zaměstnání.

145. Zaměstnavatel je povinen organizovat prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s
odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 5 ) ID: 145 Okruh: B
a) nejméně 1x za 2 roky,
b) nejméně jednou v roce,
c) nejméně 1x za měsíc.

146. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší 16 let konat noční práci,
jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, noční práce mladistvého nesmí
přesáhnout:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 245 odst. 1 ) ID: 146 Okruh: B
a) 4 hodiny,
b) 1 hodinu,
c) 6 hodin.
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147. Celkový počet zástupců zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci závisí na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na
rizikovosti vykonávaných prací. Je však možno ustanovit nejvýše:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 281 odst. 1. ) ID: 147 Okruh: B
a) jednoho zástupce na 20 zaměstnanců,
b) jednoho zástupce na 30 zaměstnanců,
c) jednoho zástupce na 10 zaměstnanců.

148. Kdo po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce pro něj
vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při
práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 309 odst. 1 ) ID: 148 Okruh: B
a) uživatel,
b) agentura práce, která zaměstnance přidělila,
c) úřad práce.

149. Kdo vyhotovuje záznam o úrazu a vede o něm dokumentaci, pokud
zaměstnanec utrpěl úraz u jiného zaměstnavatele?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 1, 2, 3 ) ID: 149 Okruh: B
a) zaměstnavatel, který zaměstnance vyslal nebo přidělil,
b) úrazem postižený zaměstnanec, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí,
c) úřad práce v součinnosti s úrazem postiženým zaměstnancem.

150. Kdo vyhotovuje záznam o úrazu a vede o něm dokumentaci, pokud se
u zaměstnavatele stal úraz přidělenému zaměstnanci agenturou práce?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 1, 2, 3, ust. § 2 odst. 2 * Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., )
ID: 150 Okruh: B
a) zaměstnavatel, u kterého se úraz stal,
b) agentura práce, která zaměstnance přidělila,
c) pracovní úřad.

151. Jednorázové odškodnění při smrtelném úrazu zaměstnance přísluší
pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 271i odst. 1 ) ID: 151 Okruh: B
a) 240 000 Kč,
b) 98 000 Kč,
c) 312 000 Kč.
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152. Označte správnou definici pracovního úrazu podle zákoníku práce:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 271k odst. 1 ) ID: 152 Okruh: B
a) pracovním úrazem je pro účely tohoto zákona poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, došlo-li k nim pozvolným působením zevních vlivů nezávisle na jeho vůli
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
b) pracovním úrazem je pro účely tohoto zákona poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným
působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
c) pracovním úrazem je pro účely tohoto zákona poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, došlo-li k nim v pracovním poměru.

153. Pokud si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak,
že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu
na zdraví, uhradí mu zaměstnavatel alespoň:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 270 odst. 2 písm. b) a odst. 3 ) ID: 153 Okruh: B
a) 1/2 škody, nebo nemajetkové újmy
b) 1/3 škody, nebo nemajetkové újmy
c) 1/10 škody.

154. Co se rozumí prevencí rizik z hlediska zákoníku práce?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 2 ) ID: 154 Okruh: B
a) prevenci rizik je povinen provádět zaměstnavatel. V případě, že není odborně způsobilý,
provádí tuto činnost odborně způsobilý zaměstnanec,
b) prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která
mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení
neodstranitelných rizik,
c) prevencí rizik se rozumí zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odborně
způsobilou osobou v objektu zaměstnavatele.

155. Zaměstnavatel je povinen:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 2 ) ID: 155 Okruh: B
a) pravidelně kontrolovat práci zaměstnanců,
b) zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro
výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může
přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně
vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.,
c) nejméně 1x za rok při prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci informovat
zaměstnance o jejich právech.
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156. Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je
zaměstnavatel povinen:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 156 Okruh: B
a) soustavně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty,
b) pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty,
c) včas zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty.

157. Vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele, oprávněný ke zjišťování, zda
zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, musí být:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 4 písm. i) ) ID: 157 Okruh: B
a) písemně určen zaměstnavatelem,
b) písemně určen zaměstnavatelem a uveden v pracovním řádu zaměstnavatele,
c) písemně určen zaměstnavatelem a uveden ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.

158. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a
přijmout opatření k omezení jejich působnosti tak, aby ohrožení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci zaměstnanců bylo:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 4 ) ID: 158 Okruh: B
a) vyloučeno z míst, kde se zaměstnanec vyskytuje po většinu pracovní doby,
b) odstraněno,
c) minimalizováno.

159. Kdo je podle zákoníku práce povinen o vyhledávání a vyhodnocování rizik a
přijatých opatření vést dokumentaci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 4 ) ID: 159 Okruh: B
a) zaměstnavatel,
b) osoba odborně způsobilá,
c) revizní technik.

160. Jak často se provádí školení o právních a ostatních předpisech o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, pokud právní nebo ostatní předpis nestanoví jinak?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 3 ) ID: 160 Okruh: B
a) podle dohody mezi zaměstnavatelem a zástupcem odborů, minimálně však 1x za rok,
b) četnost školení určí zaměstnavatel podle povahy rizika a jeho závažnosti,
c) minimálně 1x za 2 roky.
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161. S kým se musí zaměstnavatel dohodnout, pokud chce organizovat prověrku
bezpečnosti a ochrany při práci, pokud není u něho ustanovena odborová
organizace ani zástupce pro bezpečnosti a ochranu zdraví při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 5 ) ID: 161 Okruh: B
a) s nikým,
b) s Oblastním inspektorátem práce,
c) s Českomoravskou konfederací odborových svazů.

162. Jakou povinnost má zaměstnavatel při výběru a poskytování
pracovnělékařských služeb vůči odborové organizaci nebo zástupci pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 108 odst. 3 písm. b) ) ID: 162 Okruh: B
a) jen výběr pracovně lékařské péče projednat,
b) má povinnost pouze o výběru poskytovatele pracovnělékařských služeb informovat,
c) má povinnost výběr pracovně lékařské péče projednat a o jejím ustanovení informovat.

163. Za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci nemocí
z povolání odpovídá:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 269 odst. 2 ) ID: 163 Okruh: B
a) zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec pracoval nejdéle za podmínek, které mohly
vyvolat vznik nemoci z povolání,
b) zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v trvalém pracovním poměru v den uznání
nemoci z povolání,
c) zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec pracoval naposledy za podmínek, za nichž
vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.

164. Zaměstnavatel je povinen nahradit zcela škodu nebo nemajetkovou újmu při
pracovním úrazu nebo nemoci povolání:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 269 odst. 4 ) ID: 164 Okruh: B
a) pokud postižený zaměstnanec utrpěl pracovní úraz v opilosti a zaměstnavatel nemohl
škodě zabránit, přičemž tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škod,
b) i když dodržel povinnost vyplývající z právních předpisů a ostatních předpisů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zčásti nebo zcela
nezprostí,
c) pokud postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní a ostatní předpisy a
pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoli s nimi byl řádně
seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány a
tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.
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165. Prokáže-li zaměstnavatel, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil
právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalosti a dodržování
byly soustavně vyžadovány a kontrolovány a tyto skutečnosti byly jedinou
příčinou škody, zprostí se odpovědnosti:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 270 odst. 1 písm. a) ) ID: 165 Okruh: B
a) zcela,
b) částečně,
c) uhradí alespoň 1/3 škody.

166. Pokud k úrazu došlo v opilosti nebo v důsledku zneužití jiných návykových
látek, přičemž zaměstnavatel nemohl škodě zabránit a tato okolnost byla jedinou
příčinou škody, zprostí se zaměstnavatel odpovědnosti:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 270 odst. 1 písm. b) ) ID: 166 Okruh: B
a) pouze částečně,
b) zcela,
c) uhradí alespoň 1/3 škody.

167. Zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti za škodu nebo nemajetkovou újmu
vzniklou pracovním úrazem z části, kdo určí část škody, kterou nese
zaměstnanec podle míry jeho zavinění?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 270 odst. 3 ) ID: 167 Okruh: B
a) zaměstnavatel,
b) příslušná zdravotní pojišťovna,
c) odborová organizace.

168. Vztahují se povinnosti týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb též na osoby, které vykonávají práce mimo
pracovněprávní vztahy (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní
činnosti)?
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 12 ) ID: 168 Okruh: B
a) vztahují jen částečně,
b) vztahují se (vymezené části zákona č 262/2006 Sb., a s přihlédnutím k podmínkám
vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.),
c) nevztahují se.

169. S kým je zaměstnavatel povinen dohodnout rozsah vybavení pracoviště
prostředky pro poskytnutí první pomoci?
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 2 odst. 1 písm. f) ) ID: 169 Okruh: B
a) s lékařem zaměstnance,
b) s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro BOZP,
c) s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
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170. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy mimo
jiné tak, aby:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 5 odst. 1 písm. e) ) ID: 170 Okruh: B
a) na pracovišti nepracoval zaměstnanec osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance,
b) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali zaměstnanci osamoceně bez dohledu
dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,
c) nevykonávali zaměstnanci osamoceně ruční manipulaci s břemeny bez dohledu dalšího
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak.

171. Dle zákona č. 309/2006 Sb., je zaměstnavatel na pracovištích, kde může dojít k
poškození zdraví:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 6 odst. 1 ) ID: 171 Okruh: B
a) povinen umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo
instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
b) povinen instalovat značky informující na nejzávažnější riziko,
c) zhotovitel nemusí instalovat značky ani zavádět signály.

172. Zaměstnavatel může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu
potřebné znalosti, a pokud zaměstnává nejvýše:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 9 odst. 3 písm. a) ) ID: 172 Okruh: B
a) 10 zaměstnanců,
b) 25 zaměstnanců,
c) 50 zaměstnanců.

173. Zaměstnavatel může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu
odborně způsobilý nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami
zaměstnává-li:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 9 odst. 3 písm. b) ) ID: 173 Okruh: B
a) 26 až 500 osob,
b) 51 až 300 osob,
c) více než 500 osob.

174. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo
více odborně způsobilými osobami, pokud zaměstnává více než:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 9 odst. 3 písm. c) ) ID: 174 Okruh: B
a) 300 zaměstnanců,
b) 50 zaměstnanců,
c) 500 zaměstnanců.
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175. Na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy se vztahují:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 12 ) ID: 175 Okruh: B
a) bezpodmínečně všechna ustanovení zákoníku práce a zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,
b) všechna ustanovení zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
c) výslovně uvedená ustanovení zákoníku práce a zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

176. Podle čeho se určuje výše odškodnění bolesti způsobené úrazem nebo
nemocí z povolání?
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 2 odst. 1 ) ID: 176 Okruh: B
a) podle požadavku lékaře závodní preventivní péče,
b) podle znaleckého posudku,
c) podle bodového hodnocení.

177. Za bolest způsobenou újmou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním se
považuje:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 2 odst. 1 ) ID: 177 Okruh: B
a) tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle
doprovázejících poškození zdraví, a léčením a odstraňováním následků poškození
zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání.
b) každé duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu způsobila,
c) každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu
utrpěla na pracovišti.

178. Bodové ohodnocení bolesti se uvede:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 2 odst. 2 ) ID: 178 Okruh: B
a) v lékařském posudku o hodnocení bolesti
b) v dokumentaci, kterou vede odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
c) v posudku zaměstnavatele.

179. Bodové ohodnocení ztíženého společenského uplatnění se uvede:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 2 odst. 2 ) ID: 179 Okruh: B
a) v lékařském posudku o hodnocení ztížení společenského uplatnění
b) v dokumentaci, kterou vede odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
c) v posudku zaměstnavatele.
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180. Pokud poškození zdraví vyžadovalo náročný způsob léčení, zvýší se bodové
hodnocení nejvýše o:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 6 odst. 1 písm. b) ) ID: 180 Okruh: B
a) osminásobek,
b) 50 %,
c) trojnásobek.

181. Při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život se zvýší bodové
hodnocení bolesti nejvýše o:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 6 odst. 1 písm. a) ) ID: 181 Okruh: B
a) 100 %,
b) 50 %,
c) 20 %.

182. Zaměstnavatel je povinen:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 4 ) ID: 182 Okruh: B
a) zajistit zaměstnancům lékaře,
b) při vyšetřování pracovního úrazu přizvat soudního znalce,
c) těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do
konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich
odpočinek.

183. Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním
postižením:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 5 ) ID: 183 Okruh: B
a) zajistit lékařský dohled,
b) zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou
úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst,
zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu
jejich pravidelného zaměstnání.,
c) uspořádat pracoviště dle požadavků takovéhoto zaměstnance.

184. Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 184 Okruh: B
a) zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků
lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebné rehabilitační péčí, nedojde ke
zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu
b) zpravidla až po půl roce poté, co došlo ke škodě na zdraví,
c) zpravidla až po 3 měsících poté, co došlo ke škodě na zdraví.
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185. Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz státnímu zástupci nebo územně
příslušného útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že
v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 4 odst. 1 písm. a) ) ID: 185 Okruh: B
a) nejpozději do 24 hod. po jeho zjištění,
b) bez zbytečného odkladu,
c) nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení.

186. Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz příslušnému odborovému orgánu nebo
zástupci zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 4 odst. 1 písm. b) ) ID: 186 Okruh: B
a) nejpozději do 3 kalendářních dnů,
b) nejpozději do konce pracovní směny zraněného zaměstnance,
c) bez zbytečného odkladu.

187. Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději
do pátého dne následujícího měsíce:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 6 písm. d) ) ID: 187 Okruh: B
a) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
b) širší rodině postiženého zaměstnance,
c) manželovi, manželce druhovi anebo družce zraněného zaměstnance.

188. Zaměstnavatelé jsou povinni příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
zaslat záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 6 písm. b) ) ID: 188 Okruh: B
a) do 5. dne následujícího měsíce,
b) do 5. dne následujícího měsíce pouze pokud úraz zanechal pracovní neschopnost delší
jak 5 kalendářních dnů,
c) do 5. následujícího měsíce pouze pokud poškození zdraví následkem pracovního úrazu
zanechal hospitalizaci delší než 5 kalendářních dnů.

189. Co se pro účely hlášení považuje za smrtelný pracovní úraz?
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 3 ) ID: 189 Okruh: B
a) smrtelným pracovním úrazem je takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem
postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel,
b) smrtelným pracovním úrazem je takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu
kdykoliv později následkem tohoto úrazu,
c) smrtelným pracovním úrazem je takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu
nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 2 let.
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190. Jaké údaje musí obsahovat evidence o pracovním úrazu vedená v knize
úrazů?
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 2 odst. 1 ) ID: 432 Okruh: B
a) všechny údaje uvedené v záznamu o úrazu,
b) datum a čas, kdy k pracovnímu úrazu došlo,
c) všechny údaje uvedené v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., odst. 1.

191. Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz územně příslušnému útvaru
Policie ČR:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 4 odst. 2 písm. a) ) ID: 191 Okruh: B
a) nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho vzniku,
b) bez zbytečného odkladu,
c) nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

192. Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz příslušnému inspektorátu práce:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 4 odst. 2 písm. c) ) ID: 192 Okruh: B
a) nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho vzniku,
b) bez zbytečného odkladu,
c) nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

193. Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz zaměstnavateli, který
zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 4 odst. 2 písm. e) ) ID: 193 Okruh: B
a) nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho vzniku,
b) bez zbytečného odkladu,
c) nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

194. Do kdy musí v případě smrtelného úrazu zaměstnavatel zaslat příslušným
orgánům a institucím záznam o úrazu:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 7 ) ID: 415 Okruh: B
a) nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,
b) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,
c) nejpozději do 30 dnů, ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.

0

Strana 39 z 80

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA
Držitel akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na
základě rozhodnutí MPSV.

195. Kdo je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního
úrazu sepsat záznam o úrazu, pokud byl zaměstnanec vyslán pracovat k jinému
zaměstnavateli?
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 5 odst. 1 ) ID: 195 Okruh: B
a) zaměstnavatel, u kterého se úraz stal,
b) zaměstnavatel, který zaměstnance k práci vyslal,
c) tuto povinnost mají oba zaměstnavatelé, tj. ten, který zaměstnance vyslal i ten, ke
kterému byl vyslán.

196. Kdo je povinen vyhotovit záznam o úrazu?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 105 odst. 3 ) ID: 196 Okruh: B
a) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
b) zaměstnavatel,
c) zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

197. Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat záznamy
o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc vždy nejpozději:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 6 písm. d) ) ID: 197 Okruh: B
a) do pátého dne následujícího měsíce,
b) do patnáctého dne v měsíci,
c) do dvou dnů po sepsání záznamu o pracovním úrazu.

198. Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz příslušnému oblastnímu inspektorátu
práce:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 4 odst. 1 písm. c) ) ID: 198 Okruh: B
a) jestliže si úraz vyžádal hospitalizaci delší než 5 dnů, nebo lze-li vzhledem k povaze
zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
b) jestliže úraz zanechal trvalé následky,
c) jestliže úraz zanechal pracovní neschopnost delší jak 15 dní.

199. Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz odborové organizaci a zástupci
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
(Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 4 odst. 1 2 písm. b) ) ID: 199 Okruh: B
a) nejpozději do 5 pracovních dnů,
b) bez zbytečného odkladu,
c) nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.
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200. Kdo určuje obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a dovedností
zaměstnanců pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou?
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha, část XI ) ID: 433 Okruh: B
a) příslušné nařízení vlády,
b) příslušná ČSN,
c) zaměstnavatel.

201. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy
pracovního prostředí a pracovních podmínek:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3 ) ID: 201 Okruh: C
a) 1 x ročně,
b) 2 x ročně,
c) soustavně.

202. Zaměstnavatel je povinen kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť
a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3 ) ID: 202 Okruh: C
a) podle potřeby,
b) pravidelně,
c) v souladu s návodem výrobce.

203. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit
a přijímat opatření k jejich omezení tak, aby ohrožení bezpečnosti a ochrany
zdraví zaměstnanců bylo:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 4 ) ID: 203 Okruh: C
a) vždy vyloučeno,
b) minimalizováno,
c) z části odstraněno.

204. Elektrické spotřebiče se rozdělují podle užívání:
(ČSN 33 1600 ed. 2, kapitola 4 ) ID: 204 Okruh: C
a) do kategorií ručních zařízení,
b) do tříd příručních zařízení,
c) do skupin,
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205. Kdo je provozovatelem manipulačního vozíku?
(ČSN 26 8805, čl. 2.3 ) ID: 205 Okruh: C
a) fyzická osoba, jíž byl vozík svěřen do užívání,
b) právnická nebo fyzická osoba provozující manipulační vozík, anebo užívá manipulační
vozík na základě zápůjčky nebo pronájmu,
c) odborně způsobilá osoba s praxí instruktora manipulačních vozíků.

206. Manipulační vozíky je možno používat:
(ČSN 26 8805, čl. 3.3.1 ) ID: 206 Okruh: C
a) jen pro účely, pro které jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro které je schválena
jejich technická způsobilost uvedená v technické dokumentaci,
b) k jakékoli manipulaci s materiálem, avšak pouze v podnikových areálech mimo veřejné
komunikace,
c) jen podle podmínek uvedených v místním provozně bezpečnostním řádu a schválených
oblastním inspektorátem práce.

207. Co se rozumí dle nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
průvodní dokumentací?
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 2 písm. e) ) ID: 207 Okruh: C
a) předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro
používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na
pracovištích zaměstnavatele,
b) soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu,
výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou
výměnu nebo změnu části zařízení,
c) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce.

208. Co se rozumí dle nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
provozní dokumentací?
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 2 písm. f) ) ID: 208 Okruh: C
a) předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro
používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na
pracovištích zaměstnavatele,
b) soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo
mimořádné revizi nebo kontrole,
c) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce.

0

Strana 42 z 80

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA
Držitel akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na
základě rozhodnutí MPSV.

209. Co se rozumí dle nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
místním provozním bezpečnostním předpisem?
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 2 písm. g) ) ID: 209 Okruh: C
a) předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro
používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na
pracovištích zaměstnavatele,
b) soubor dokumentů obsahující návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu,
výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení,
c) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce.

210. Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení se uskutečňují podle:
(ČSN 33 1500, tabulka 1 ) ID: 434 Okruh: C
a) druhu prostředí, umístění, a druhu objektu,
b) pouze podle četnosti (frekvence) používání,
c) podle lhůt určených prodejcem.

211. Montovat a demontovat zařízení je možno jen za bezpečných podmínek
v souladu s návodem dodaným výrobcem. Kdo je povinen zpracovat návod,
pokud není návod dodaný výrobcem k dispozici:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 3 odst. 1 písm. e) ) ID: 211 Okruh: C
a) zaměstnavatel,
b) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
c) obsluha zařízení.

212. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před jeho uvedením do provozu je
prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Kdo stanoví rozsah kontroly
zařízení, pokud není výrobce znám, nebo není k dispozici průvodní
dokumentace:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 1 ) ID: 212 Okruh: C
a) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
b) zaměstnavatel místním provozně bezpečnostním předpisem,
c) obsluha zařízení místním provozním předpisem.
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213. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola zařízení
musí být prováděna nejméně:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2 ) ID: 213 Okruh: C
a) 1x za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem,
nestanoví-li zvláštní právní předpis popř. průvodní dokumentace nebo normové hodnoty
rozsah a četnost následných kontrol jinak,
b) 1x za 6 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem,
nestanoví-li zvláštní právní předpis popř. průvodní dokumentace nebo normové hodnoty
rozsah a četnost následných kontrol jinak,
c) 1x za 1 měsíc v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem,
nestanoví-li zvláštní právní předpis popř. průvodní dokumentace nebo normové hodnoty
rozsah a četnost následných kontrol jinak.

214. Termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení pro plynulou dopravu
nákladů musí být uvedeny:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 4 bod 5 písmeno b) ) ID: 214 Okruh: C
a) v průvodní dokumentaci zařízení,
b) v zaměstnavatelem zpracovaném místním provozním bezpečnostním předpise,
c) v provozní dokumentaci.

215. Zaměstnanci oprávnění k používání zařízení pro plynulou dopravu nákladu
musí být uvedeni:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 4 bod 5 písmeno a) ) ID: 215 Okruh: C
a) v průvodní dokumentaci zařízení,
b) v zaměstnavatelem zpracovaném místním provozním bezpečnostním předpise,
c) v provozní dokumentaci.

216. Technologický postup pro používání zařízení pro plynulou dopravu nákladu
včetně úkonů a činností, které jsou zakázány, musí být uvedeny:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 4 bod 5 písmeno c) ) ID: 216 Okruh: C
a) v průvodní dokumentaci zařízení,
b) v zaměstnavatelem zpracovaném místním provozním bezpečnostním předpise,
c) v provozní dokumentaci.

217. Mezi zařízení k omezení rizika převrácení zdvižného manipulačního vozíku
nepatří:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 3 bod 5 písm. d) ) ID: 217 Okruh: C
a) použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu,
b) zádržný systém, zajišťující připoutání obsluhy k sedadlu,
c) ochranná konstrukce pro obsluhu.
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218. Při používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot musí být termíny
a rozsah kontrol vlastností uložených sypkých hmot z hlediska možného
samovznícení nebo výbuchu uvedeny:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 5 bod 13 písm. f) ) ID: 218 Okruh: C
a) v průvodní dokumentaci zařízení,
b) v zaměstnavatelem zpracovaném místním provozním bezpečnostním předpise,
c) v provozní dokumentací zařízení.

219. Zaměstnanci oprávnění k používání stabilního skladovacího zařízení sypkých
hmot musí být uvedeni:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 5 bod 13 písm. a) ) ID: 219 Okruh: C
a) v průvodní dokumentaci zařízení,
b) v zaměstnavatelem zpracovaném místním provozním bezpečnostním předpisu,
c) v provozní dokumentací zařízení.

220. Při používání stabilního skladovacího zařízení sypkých hmot musí být
zakázané úkony a činnosti uvedeny:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 5 bod 13 písm. g) ) ID: 220 Okruh: C
a) v průvodní dokumentaci zařízení,
b) v zaměstnavatelem zpracovaném místním provozním bezpečnostním předpise,
c) v provozní dokumentací zařízení.

221. U stabilních zařízení pro skladování sypkých hmot, kde je možnost stálého
přístupu k hornímu otvoru, musí být na ochranu před pádem dovnitř
skladovacího zařízení pevné zábradlí s vrchním madlem, alespoň ve výšce:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 5 bod 6 ) ID: 221 Okruh: C
a) 1,0 m,
b) 1,1 m,
c) 1,2 m.

222. U stabilních zařízení pro skladování sypkých hmot musí být zřízeny plošiny a
přístupové lávky pro obsluhu o šířce nejméně:
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., příloha č. 5 bod 9 ) ID: 222 Okruh: C
a) 0,5 m,
b) 0,6 m,
c) 1,0 m.
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223. Pro účely vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, se za kategorii první
považují práce:
(Vyhláška č. 432/2003 Sb., § 3 odst. 1 písm. a) ) ID: 223 Okruh: C
a) při nichž podle současné úrovně poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
b) při níž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen
výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při níž nejsou překračovány
hygienické limity stanovené zvláštními právními předpisy,
c) při níž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit ani při používání
dostupných a použitelných ochranných opatřeních.

224. Pro účely vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, se za kategorii druhou
považují práce:
(Vyhláška č. 432/2003 Sb., § 3 odst. 1 písm. b) ) ID: 224 Okruh: C
a) při níž podle současné úrovně poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
b) při níž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen
výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány
hygienické limity stanovené zvláštními právními předpisy,
c) při níž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit ani při používání
dostupných a použitelných ochranných opatřeních.

225. Pro účely vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, se za kategorii čtvrtou
považují práce:
(Vyhláška č. 432/2003 Sb., § 3 odst. 1 písm. d) ) ID: 225 Okruh: C
a) při níž podle současné úrovně poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
b) při níž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen
výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při níž nejsou překračovány
hygienické limity stanovené zvláštními právními předpisy,
c) při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit ani při používání
dostupných a použitelných ochranných opatřeních.

226. U kterých dočasných stavebních konstrukcí se nevyžaduje zápis o jejich
předání a převzetí do užívání?
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha, část VII. bod 5 písm. a) ) ID: 226 Okruh: C
a) u typizovaných dočasných stavebních konstrukcí,
b) u typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,
c) u dílcových dočasných stavebních konstrukcí.
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227. Kdo je odpovědný za to, aby před uvedením pracoviště do provozu
a používání, byl před jeho používáním stanoven obsah a způsob vedení
provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby
odpovědné za jejich vedení?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 3 písm. b) ) ID: 227 Okruh: C
a) vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele v rozsahu pracovních míst, které zastávají,
b) zaměstnavatel,
c) osoba odborně způsobila v prevenci rizik.

228. Kdo je povinen stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí,
termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4 písm. a) ) ID: 228 Okruh: C
a) revizní technici,
b) zaměstnavatel,
c) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik.

229. Kdo je povinen organizačně zajistit u zaměstnavatele provádění
předepsaných revizí technického vybavení pracoviště?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4 písm. b) ) ID: 229 Okruh: C
a) osoba určená zaměstnavatelem,
b) zaměstnavatel osobně,
c) revizní technici.

230. Kdo je povinen organizačně zajistit u zaměstnavatele provádění stanovených
kontrol technického vybavení pracoviště?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4 písm. b) ) ID: 230 Okruh: C
a) osoba určená zaměstnavatelem,
b) zaměstnavatel,
c) revizní technici.

231. Kdo je povinen organizačně zajistit u zaměstnavatele provádění stanovených
zkoušek technického vybavení pracoviště?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4 písm. b) ) ID: 231 Okruh: C
a) osoba určená zaměstnavatelem,
b) zaměstnavatel,
c) revizní technici.
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232. Kdo odpovídá za vedení provozní dokumentace a záznamu o vybavení
pracoviště z hlediska zajištění jeho bezpečného stavu?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 3 písm. b) ) ID: 232 Okruh: C
a) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
b) vedoucí pracoviště,
c) osoba odpovědná za jejich vedení určená zaměstnavatelem.

233. Kdo je povinen organizačně zajistit u zaměstnavatele provádění údržby
a oprav technického vybavení pracoviště?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4 písm. b) ) ID: 233 Okruh: C
a) osoba určená zaměstnavatelem,
b) zaměstnavatel,
c) revizní technici.

234. Kdo stanoví lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací na
pracovištích?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 5.3 ) ID: 234 Okruh: C
a) zaměstnavatel ve vnitřním předpise,
b) příslušný právní předpis,
c) příslušná ČSN.

235. Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a
zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy,
mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 11 odst. 1 ) ID: 235 Okruh: C
a) zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci,
b) osoby odborně způsobilé v prevenci rizik,
c) fyzické osoby vyučené v příslušné oboru.

236. V kterých případech je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a
značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 6 odst. 1 ) ID: 236 Okruh: C
a) v případě, kdy technická opatření by byla náročná,
b) v případě, kdy organizační opatření by byla náročná,
c) na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození
zdraví.
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237. Který předpis vyšší právní síly stanoví povinnost zaměstnavatele umístit
bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 6 odst. 1 ) ID: 435 Okruh: C
a) nařízení vlády č. 375/2017 Sb.,
b) zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci,
c) ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

238. Kdo je povinen zajistit vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce, pokud
zaměstnavatel provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní,
bourací nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na
jejím pracovišti?
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 3 odst. 1 ) ID: 238 Okruh: C
a) fyzická osoba, na jejímž pracovišti zhotovitel práce provádí,
b) zaměstnavatel, který je zhotovitelem v součinnosti s právnickou nebo fyzickou osobou,
pro kterou práci provádí,
c) právnická osoba, u které se práce provádí v součinnosti se zadavatelem stavby.

239. Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření
k prevenci rizik musí zaměstnavatel vedle omezování vzniku rizik dávat
přednost:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 5 ) ID: 414 Okruh: C
a) umisťování bezpečnostních značek,
b) uplatňování prostředků individuální ochrany,
c) odstraňování rizik u zdroje jejich původu.

240. Označte správnou alternativu pro umístění prostředků a zařízení pro
poskytování první pomoci na pracovišti:
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 8 ) ID: 240 Okruh: C
a) musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny bezpečnostní značkou,
b) musí být umístěny u vchodu do objektu a musí být označeny bezpečnostní značkou
c) mohou být umístěny na libovolném místě určeném zaměstnavatelem, ale musí být
označeny bezpečnostní značkou.

241. Ruční ukládání do regálů musí být prováděno z bezpečných pracovních
zařízení (např. žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina) pokud se
uskutečňuje ukládání ve výšce nad:
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 10.1 ) ID: 241 Okruh: C
a) 1,5 m,
b) 1,8 m,
c) 2,0 m.
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242. Které regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti
buněk a nejvyššího počtu buněk ve sloupci:
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 10.2 ) ID: 242 Okruh: C
a) všechny regály,
b) pouze regály ve skladech,
c) pouze dřevěné regály.

243. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být větší, než je největší
šířka manipulačních vozíků nebo nákladu nejméně o:
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 10.3 ) ID: 243 Okruh: C
a) 0,2 m,
b) 0,4 m,
c) 0,6 m.

244. Jakým způsobem má pracovník vystupovat na ložnou plochu dopravního
prostředku a sestupovat z ní?
(Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1 odst. 2 písm. b) ) ID: 244 Okruh: C
a) musí použít žebřík nebo jiné vhodné zařízení,
b) může seskakovat z ložné plochy,
c) zaměstnanec není nijak omezen ve způsobu, jakým bude vystupovat nebo sestupovat
z ložné plochy.

245. Jaká je maximální povolená doba nepřetržitého řízení pro řidiče, na které se
nevztahuje zvláštní právní předpis?
(Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1 odst. 3 písm. a) ) ID: 245 Okruh: C
a) 3 hodiny,
b) 4,5 hodiny,
c) 4 hodiny.

246. Při řízení vozidla řidičem, na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis,
musí být nejpozději po uplynutí maximální doby řízení, řízení přerušeno
bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně:
(Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1 odst. 3 písm. a) ) ID: 246 Okruh: C
a) 15 minut,
b) 30 minut,
c) 20 minut.
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247. Jaké činnosti může řidič vykonávat během bezpečnostní přestávky?
(Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1 odst. 3 písm. b) ) ID: 247 Okruh: C
a) pouze činnosti související s nakládkou a vykládkou vozidla,
b) nesmí vykonávat žádné činnosti vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru
na vozidlo a jeho náklad,
c) může kontrolovat technický stav vozidla, doplňovat pohonné hmoty a kontrolovat stav
nákladu.

248. V kterém případě je řidič, na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis,
povinen vést v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době
řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek:
(Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1 odst. 3 písm. c) ) ID: 248 Okruh: C
a) v každém případě, pokud řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu,
b) jen tehdy, pokud na služební cestě řídí své vozidlo,
c) jen tehdy, pokud na služební cestě řídí vozidlo zaměstnavatele.

249. V kterých případech musí mít řidič na sobě oděvní doplňky s označením
z retroflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem?
(Zákon č.361/2000 Sb., §5 odst.1, Vyhláška č.294/2015 Sb., § 19, EN ISO 20471:2013) ID:
412 Okruh: C
a) nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým
stáním
b) ve všech případech při opravě poruchy,
c) v každém případě při vystupování z vozidla na komunikaci.

250. Informativní značky určené pro únik a evakuaci osob a značky překážek na
únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie:
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., § 2 odst. 4 ) ID: 250 Okruh: C
a) viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu 30 minut,
b) viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu 45 minut,
c) viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění
objektu.

251. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se mimo jiné poskytuje:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 8 odst. 4 ) ID: 251 Okruh: C
a) při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do
kategorie čtvrté,
b) je-li poskytování ochranných nápojů uvedeno v kolektivní smlouvě po dohodě
s Krajskou hygienickou stanicí,
c) pokud je měřením doloženo, že na pracovišti je teplota vyšší než předpisem stanovená
optimální teplota.
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252. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem musí být zdravotně nezávadný a
dále:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 8 odst. 1 ) ID: 252 Okruh: C
a) nesmí obsahovat žádný alkohol,
b) nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky
zvyšující odolnost organizmu,
c) nesmí obsahovat žádné rozpuštěné minerální látky.

253. Nejde-li u práce spojené s manipulací s materiálem, jehož teplota je 10 °C
a nižší, používat rukavice proti chladu a druh práce vyžaduje přímý kontakt
tepelně nechráněné kůže ruky, musí být zaměstnanci umožněna:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 7 odst. 3 ) ID: 253 Okruh: C
a) bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut,
b) bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 10 minut,
c) bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 15 minut.

254. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje na venkovním
pracovišti, na němž je korigovaná teplota:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 8 odst. 5 písm. b) ) ID: 254 Okruh: C
a) 4°C a nižší,
b) 10°C a nižší,
c) –4°C a nižší.

255. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného
mužem při občasném zvedání a přenášení je:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 29 odst. 2 ) ID: 255 Okruh: C
a) 20 kg,
b) 30 kg,
c) 50 kg.

256. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného
mužem při častém zvedání a přenášení je:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 29 odst. 2 ) ID: 256 Okruh: C
a) 20 kg,
b) 30 kg,
c) 50 kg.
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257. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného
ženou při občasném zvedání a přenášení je:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 29 odst. 4 ) ID: 257 Okruh: C
a) 15 kg,
b) 20 kg,
c) 10 kg.

258. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného
ženou při častém zvedání a přenášení je:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 29 odst. 4 ) ID: 258 Okruh: C
a) 15 kg,
b) 20 kg,
c) 10 kg.

259. Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí přerušované zvedání a
přenášení břemene nepřesahujícím souhrnně za průměrnou osmihodinovou
směnu:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 29 odst. 6 ) ID: 259 Okruh: C
a) 20 minut,
b) 30 minut,
c) 60 minut.

260. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení
břemene přesahujícím souhrnně za průměrnou osmihodinovou směnu:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 29 odst. 6 ) ID: 260 Okruh: C
a) 20 minut,
b) 30 minut,
c) 60 minut.

261. Šířka volné plochy pro pohyb osob nesmí být stabilním zařízením v žádném
místě zúžena pod:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 48 ) ID: 261 Okruh: C
a) 0,8 m,
b) 1,0 m,
c) 1,1 m.
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262. Jaké povinnosti mají právnické a podnikající fyzické osoby v souvislosti se
zajištěním požární ochrany na svých pracovištích?
(Zákon č. 133/1985 Sb., § 5 odst. 1 písm. b) ) ID: 262 Okruh: C
a) Omezovat provádění nebezpečných prací z hlediska rizika vzniku požáru.
b) Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce a mimo jiné udržovat volný
přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům
vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k
ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.
c) Smluvně si zajistit provádění preventivních opatření osobou odborně způsobilou nebo
místně příslušnou jednotkou HZS.

263. Které z uvedených činností patří do skupiny činností se zvýšeným požárním
nebezpečím?
(Zákon č. 133/1985 Sb., § 4 odst. 2 písm. f) ) ID: 263 Okruh: C
a) činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední
přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních
spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
b) činnosti, při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné
látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce
hořlavé a hořlavé v celkovém množství nepřevyšujícím 1 000 kg těchto látek a
přípravků v pevném stavu nebo nepřevyšujícím 250 litrů těchto látek a přípravků v
kapalném stavu,
c) činnosti, při kterých je prováděno tavení, odlévání nebo svařování kovů.

264. Kdo má povinnost poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová
zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru?
(Zákon č. 133/1985 Sb., § 19 ) ID: 264 Okruh: C
a) nikdo,
b) každá osoba, která byla k poskytnutí věcné pomoci vyzvána velitelem zásahu, velitelem
jednotky požární ochrany nebo obce,
c) pouze příslušníci bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému.

265. Mezi základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany patří:
(Zákon č. 133/1985 Sb., § 17 odst. 1 písm. h) ) ID: 265 Okruh: C
a) zpracovat dokumentaci zdolávání požáru
b) zajistit odbornou přípravu preventivní požární hlídky
c) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní
nebo užívá
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266. Spalování hořlavých látek na volném prostranství je:
(Zákon č. 133/1985 Sb., § 5 odst. 2 ) ID: 266 Okruh: C
a) zcela zakázáno,
b) možné, pakliže je spalování prováděno v blízkosti zdrojů vody,
c) možné po předchozím oznámení územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje a dodržení schválených podmínek a stanovených opatření proti šíření požáru.

267. Které z uvedených prostředků nepatří mezi věcné prostředky požární
ochrany?
(Vyhláška č. 246/2001 Sb., § 2 odst. 3 ) ID: 267 Okruh: C
a) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu,
b) hasicí přístroje,
c) osobní ochranné prostředky.

268. Hasicí přístroje se umísťují:
(Vyhláška č. 246/2001 Sb., § 3 odst. 3 ) ID: 268 Okruh: C
a) v místech, kde nevytvářejí překážku,
b) v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu,
c) v místech schválených místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje.

269. Požární řád pracoviště upravuje:
(Vyhláška č. 246/2001 Sb., § 31 odst. 1 ) ID: 269 Okruh: C
a) základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti
se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím,
b) úkoly na úseku školení zaměstnanců,
c) základní zásady rozmístění a funkce hasebních prostředků.

270. Označte skupinu vyhrazených technických zařízení:
(Zákon č. 174/1968 Sb., § 6b) odst. 1 ) ID: 270 Okruh: C
a) elektrická zařízení, obráběcí stroje, tlaková a dopravní zařízení, zdvihací zařízení,
b) tlaková zařízení, obráběcí stroje, zdvihací a dopravní zařízení, programově řízené
stroje,
c) tlaková zařízení, zdvihací zařízení, elektrická zařízení, plynová zařízení.
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271. Co se rozumí osobou poučenou z hlediska obsluhy a práce na elektrických
zařízeních?
(ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 3.2.5 ) ID: 271 Okruh: C
a) osoba přiměřeně poučená osobami znalými nebo pod jejich dohledem, aby jí bylo
umožněno rozeznat rizika a vyhnout se nebezpečí, která elektřina může způsobit,
b) osoba, která byla v rozsahu své činnosti seznámena s předpisy o zacházení s el.
zařízeními na možné ohrožení těmito zařízeními a která není znalá ani poučená, a která
má alespoň výuční list v daném oboru,
c) osoba, která je znalá a poučená o práci na el. zařízeních.

272. Kdo zajišťuje provádění revizí elektrických spotřebičů?
(ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 5.2 bod 1 ) ID: 272 Okruh: C
a) jejich uživatel,
b) jejich provozovatel, v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel,
c) revizní technik el. zařízení.

273. Kdo vystavuje příkaz k práci se zvýšeným nebezpečím při svařování?
(ČSN 05 0601, čl. 3.6.2.2 ) ID: 273 Okruh: C
a) pouze požární technik,
b) pouze odborně způsobilá osoba v požární ochraně,
c) zplnomocněný pracovník.

274. Co se rozumí místním provozně bezpečnostním předpisem pro účely nařízení
vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky?
(Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., § 2 písm. a) ) ID: 274 Okruh: C
a) je to předpis upravující pracovní a technologické postupy při provozování dopravy,
b) je to provozní dokumentace jednotlivých dopravních prostředků,
c) je to průvodní dokumentace jednotlivých dopravních prostředků.

275. Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště:
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 2 ) ID: 275 Okruh: C
a) vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a
ochrany zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti,
b) vychází z metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí,
c) vychází z metodiky Státního úřadu inspekce práce k zajištění ochrany zdraví
zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti.
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276. Dveře, kterými prochází úniková cesta, pro případ nebezpečí:
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 2.3.3 ) ID: 276 Okruh: C
a) se otevírají zpravidla ve směru úniku,
b) nesmějí být opatřeny zámkem,
c) se otvírají vždy jen proti směru úniku.

277. Prosklené nebo průsvitné stěny, zejména celoskleněné příčky v prostorách
v blízkosti pracovišť a dopravních komunikací musí být zřetelně označeny ve
výši:
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 3.2.1 ) ID: 277 Okruh: C
a) 0,8 m až 2,0 m,
b) 1,0 až 1,8 m,
c) 1,1 až 1,6 m.

278. Jaký tvar mají značky zákazu?
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., § 3 odst. 1 ) ID: 278 Okruh: C
a) kruhový,
b) trojúhelníkový,
c) čtvercový nebo obdélníkový.

279. Jaký tvar mají značky příkazu?
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., § 3 odst. 3 ) ID: 279 Okruh: C
a) kruhový,
b) trojúhelníkový,
c) čtvercový nebo obdélníkový.

280. Je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena
z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována:
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., § 5 odst. 3 ) ID: 280 Okruh: C
a) na všech požárních dveřích ve výši zorného pole,
b) na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad ním,
c) ve výšce 1,5 až 2,5 m nad podlahou.

281. Značky, zvukové signály nebo hlasové signály mohou být použity:
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., § 6 odst. 1 ) ID: 281 Okruh: C
a) společně se světelnými signály a signály dávanými rukou,
b) společně jen se světelnými signály,
c) společně jen se signály dávanými rukou.
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282. Barva signalizace nebezpečí je:
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., příloha tabulka 1 ) ID: 282 Okruh: C
a) žlutá,
b) modrá,
c) červená.

283. Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby
nebo její části, musí být vypracován plán prací s údaji také o:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 21 odst. 3 c) ) ID: 283 Okruh: C
a) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím
azbest,
b) počtu zaměstnanců vystavených riziku,
c) zdravotních prohlídkách zaměstnanců vystavených riziku.

284. Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z
materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech
školení, např. o:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 21 odst. 6 f) ) ID: 284 Okruh: C
a) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích
cest včetně podmínek jeho používání,
b) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně proti pádu
včetně podmínek jeho používání,
c) výběru vhodného kolektivního ochranného prostředku a možnostech jeho používání
více osobami.

285. Co jsou to prostředky kolektivní ochrany proti pádu z výšky, nebo do volné
hloubky?:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., § 3 odst. 2. ) ID: 285 Okruh: C
a) zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy,
záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení
nebo pracovní plošiny,
b) zejména osobní ochranné pomůcky, rukavice, helmy, montérky, obuv,
c) zejména organizační a technologická opatření.

286. Kdy nemusí být zajišťovány otvory ve stěnách proti vypadnutí osob?:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., § 3 odst. 5. ) ID: 417 Okruh: C
a) když otvor má dolní okraj výše než 0,9 m nad podlahou a má šířku menší než 0,6 m a
výšku menší než 0,75 m,
b) když otvor má dolní okraj výše než 1,1 m nad podlahou a dále otvory ve stěnách o šířce
menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m,
c) když otvor má dolní okraj níže než 1,1 m nad podlahou a má šířku menší než 0,5 m a
výšku menší než 0,75 m.
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287. Co je nutné učinit, pracuje-li zaměstnanec osamoceně nebo samostatně ve
výškách, či nad volnou hloubkou?:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., § 3 odst. 8. ) ID: 287 Okruh: C
a) zaměstnanec musí být seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem,
b) zaměstnanec nesmí pracovat osamoceně ani samostatně,
c) zaměstnanec nesmí pracovat ve vzdálenosti větší než 50 m od dalšího pracoviště.

288. Kdo je provozovatelem elektrického spotřebiče?
(ČSN 33 1600 ed. 2, čl. 3.2.8 ) ID: 288 Okruh: C
a) osoba, která spotřebič přímo užívá k činnosti,
b) právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nebo pronajatý spotřebič poskytuje
k činnosti jeho přímému uživateli nebo jej sama přímo užívá,
c) majitel prostoru, kde se spotřebič užívá (provozuje).

289. Co se rozumí osobou seznámenou z hlediska obsluhy a práce na elektrických
zařízeních?
(ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 3.2.6 ) ID: 289 Okruh: C
a) osoba, která je znalá a poučená o práci na el. zařízeních,
b) osoba, která není ani znalá ani poučená,
c) osoba s vyšší kvalifikací v elektrotechnice podle zvláštního právního předpisu.

290. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti sklouznutí z
plochy střechy při jejím sklonu nad:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část VI odst. 1. ) ID: 408 Okruh: C
a) 10 stupňů,
b) 15 stupňů,
c) 25 stupňů.

291. Jaké práce lze vykonávat ze žebříku?:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část III odst. 1. ) ID: 291 Okruh: C
a) jakékoliv, pokud stojí zaměstnanec čelem k žebříku,
b) jakékoliv, pokud zaměstnanec pracuje ve výšce do 5 m,
c) krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.

292. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část III odst. 3. ) ID: 292 Okruh: C
a) do 15 kg,
b) do 15 kg ženami a do 30 kg muži,
c) do 25 kg.
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293. Kdy lze podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. používat žebříku jako
přechodového můstku?:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část III odst. 5. ) ID: 293 Okruh: C
a) pokud je hloubka pádu z takového můstku menší než 1,5 m,
b) pokud je žebřík k takovému použití určen výrobcem,
c) pokud je takový přechod povolen v plánu BOZP.

294. Může na žebříku pracovat podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., současně více
než jedna osoba?:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část III odst. 4. ) ID: 294 Okruh: C
a) může, pokud jde o práce na žebříku ve výšce do 5 m,
b) nemůže,
c) může, pokud se použijí vhodné prostředky osobního zajištění proti pádu.

295. Pří práci na žebříku musí být zaměstnanec zajištěn proti pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část III odst. 10) ) ID: 295 Okruh: C
a) vždy,
b) pokud stojí chodidly ve výšce 3 m a více,
c) pokud stojí chodidly ve výšce větší než 5 m.

296. Proti sklouznutí ze střechy musí být zaměstnanci chráněni při sklonu střechy
nad:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část VI odst. 1 b) ) ID: 296 Okruh: C
a) 15 stupňů,
b) 25 stupňů,
c) 30 stupňů.

297. Jak rozlišujeme osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výškách
podle způsobu použití?:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část II odst. 2. ) ID: 297 Okruh: C
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro práci na samostatném laně a pro práci
s jedním hlavním a jedním zajišťovacím lanem,
b) systémy pro pracovní zajištění nad volnou hloubkou a pro zajištění ve výšce,
c) pracovní polohovací systémy a systémy zachycení pádu.
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298. Co lze použít pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů pod místem práce
ve výšce a jeho okolí?:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část V odst. 2 a) ) ID: 298 Okruh: C
a) vyloučení provozu,
b) omezení provozu,
c) omezení provozu v pracovních dnech.

299. Co se rozumí sanitárním zařízením pracoviště?:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 54 odst. 1. ) ID: 299 Okruh: C
a) šatna, umývárna, sprcha a záchod,
b) úložiště úklidových prostředků,
c) odpočinkový prostor pro zaměstnance.

300. Za jakých dalších předpokladů lze shazovat předměty a materiál na níže
položená místa nebo plochy?:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha část VIII odst. 1 c) ) ID: 300 Okruh: C
a) je provedeno prokazatelné opatření k informování zainteresovaných osob,
b) je provedeno opatření, které zabrání poškození shazovaných předmětů a materiálu,
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku
jiných nežádoucích účinků.

301. Určete, které ochranné prostředky nejsou pro účely nařízení vlády č. 495/2001
Sb., považovány za osobní ochranné pracovní prostředky:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 2 písm. b) ) ID: 301 Okruh: D
a) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních
právních předpisů,
b) ochranné obličejové štíty,
c) mušlové chrániče sluchu.

302. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli
zákoníkem práce nebo zvláštními předpisy:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 2 ) ID: 302 Okruh: D
a) je součástí pracovních povinností vybraných zaměstnanců,
b) je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na
všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, které zastávají,
c) je pro zaměstnavatele nepovinná.
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303. Určete, které ochranné prostředky nejsou pro účely nařízení vlády č. 495/2001
Sb., považovány za osobní ochranné pracovní prostředky:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 2 písm. c) ) ID: 303 Okruh: D
a) speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo v pořádkových a
bezpečnostních silách,
b) ochranné brýle,
c) akustické přilby.

304. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se
vztahuje:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 5 ) ID: 304 Okruh: D
a) na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích,
b) na všechny osoby, které se zdržují na jeho pracovišti a v blízkém okolí,
c) na všechny fyzické osoby, které se zdržují na jeho pracovišti a to uvnitř budov.

305. Určete, které ochranné prostředky nejsou pro účely nařízení vlády č. 495/2001
Sb., považovány za osobní ochranné pracovní prostředky:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 2 písm. d) ) ID: 305 Okruh: D
a) zátkové chrániče sluchu,
b) výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,
c) ochranné pokrývky hlavy.

306. Určete, které ochranné prostředky nejsou pro účely nařízení vlády č. 495/2001
Sb., považovány za osobní ochranné pracovní prostředky:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 2 písm. e) ) ID: 306 Okruh: D
a) rukavice pro ochranu před mechanickým poškozením,
b) ochranné přilby,
c) sportovní výstroj a vybavení.

307. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy
pracovního prostředí a pracovních podmínek:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3 ) ID: 307 Okruh: D
a) soustavně,
b) podle potřeby,
c) pravidelně, vždy však alespoň 1 x týdně.
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308. Určete, které ochranné prostředky nejsou pro účely nařízení vlády č. 495/2001
Sb., považovány za osobní ochranné pracovní prostředky:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 2 písm. f) ) ID: 308 Okruh: D
a) rukavice na ochranu před chemickými látkami,
b) ochranné prostředky určené pro sebeobranu,
c) obuv s ochrannou bezpečnostní tužinkou.

309. Kdo stanoví způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných
pracovních prostředků?
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 3 odst. 4 ) ID: 309 Okruh: D
a) způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných pracovních prostředků je
stanoveno vládním nařízením,
b) způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných pracovních prostředků
stanoví jejich výrobce,
c) způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných pracovních prostředků
stanoví zaměstnavatel.

310. Zaměstnavatel je povinen kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť
a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3 ) ID: 310 Okruh: D
a) podle požadavku zaměstnanců,
b) pravidelně,
c) soustavně za pomoci elektronických systémů.

311. V kterém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní
ochranné pracovní prostředky?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 1 ) ID: 311 Okruh: D
a) pouze v případě, kdy osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci požadují,
b) není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany
nebo opatřeními v oblasti organizace práce,
c) pokud používání osobních ochranných pracovních prostředků nařídí odborová
organizace.

312. Kdo poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 1 ) ID: 312 Okruh: D
a) zdravotní pojišťovna,
b) zaměstnavatel,
c) osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.
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313. Nelze-li možná rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit
a přijímat opatření k jejich omezení tak, aby ohrožení bezpečnosti a ochrany
zdraví zaměstnanců bylo:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 4 ) ID: 313 Okruh: D
a) vyloučeno,
b) minimalizováno,
c) odstraněno.

314. Pracovní oděv a obuv poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné
pracovní prostředky:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 2 ) ID: 314 Okruh: D
a) všem zaměstnancům,
b) zaměstnancům, kteří pracují v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá
mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci,
c) pouze zaměstnancům, u kterých to stanoví zvláštní právní předpis.

315. Osobní ochranné pracovní prostředky poskytuje zaměstnavatel na základě:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 5 ) ID: 315 Okruh: D
a) seznamu vydaném příslušným ministerstvem,
b) seznamu uvedeném ve zvláštním právním předpisu,
c) vlastního seznamu na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

316. Jaký druh právního předpisu stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány
mladistvým zaměstnancům?
(Vyhláška č. 180/2015 Sb., * Zákon č. 262/2006 Sb., § 246 odst. 2) ID: 316 Okruh: D
a) zákon (o ochraně veřejného zdraví)
b) vyhláška (Ministerstva zdravotnictví)
c) nařízení vlády.

317. Bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů stanoví:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104 odst. 6 * Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ) ID: 317 Okruh: D
a) nařízení vlády,
b) vyhláška Ministerstva zdravotnictví,
c) vyhláška příslušného ministerstva.
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318. K předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel
dezinfekční prostředky; za dezinfekční prostředky se považují též:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 5 odst. 1 ) ID: 318 Okruh: D
a) ochranné masti s dezinfekčním účinkem,
b) kosmetické přípravky používané při výkonu povolání,
c) krémy na regeneraci pleti.

319. Kdo je povinen informovat zaměstnankyni o tom, že při práci, kterou
vykonává, přichází v úvahu expozice rizikovým faktorem poškozujícím plod
v těle matky?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 1 písm. h) ) ID: 319 Okruh: D
a) lékař pracovnělékařských služeb,
b) odborně způsobilá osoba v prevenci rizik,
c) zaměstnavatel.

320. Sportovní výstroj a vybavení:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 2 písm. e) ) ID: 320 Okruh: D
a) patří mezi osobní ochranné pracovní prostředky,
b) mohou používat jako osobní ochranné pracovní prostředky pouze vyškolení
zaměstnanci,
c) nepatří mezi osobní ochranné pracovní prostředky.

321. Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je
povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí:
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 322, odst. 1) písm. b) ) ID: 321 Okruh: D
a) adekvátně navýšit dovolenou,
b) zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro
zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými
pracovními prostředky,
c) zajistit alespoň 1 x měsíčně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro
zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými
pracovními prostředky.

322. Jaký druh právního předpisu ukládá zaměstnavateli informovat zaměstnance
o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena?
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 1 písm. b) ) ID: 436 Okruh: D
a) vyhláška (ministerstva zdravotnictví)
b) zákon (zákoník práce),
c) nařízení vlády.
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323. Osobní ochranné pracovní prostředky přísluší zaměstnanci od
zaměstnavatele
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104, odst. 5) ) ID: 323 Okruh: D
a) pouze za úplatu,
b) bezplatně podle uvážení zaměstnance,
c) bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a
konkrétních podmínek práce.

324. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104, odst. 5) ) ID: 324 Okruh: D
a) pouze za úplatu,
b) bezplatně podle uvážení zaměstnance,
c) bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a
konkrétních podmínek práce.

325. Jaký druh právního předpisu ukládá zaměstnavateli podle míry výskytu
faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců zpracovat žádost o zařazení
prací do kategorií?
(Zákon č. 258/2000 Sb., § 37 odst. 2 ) ID: 437 Okruh: D
a) zákon (o ochraně veřejného zdraví)
b) vyhláška (ministerstva zdravotnictví)
c) ČSN.

326. Ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104, odst. 5) ) ID: 326 Okruh: D
a) pouze za úplatu,
b) bezplatně podle uvážení zaměstnance,
c) bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a
konkrétních podmínek práce.

327. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků poskytovaných
zaměstnanci na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104, odst. 5) ) ID: 327 Okruh: D
a) může zcela nahradit zaměstnavatel finančním plněním,
b) může z části nahradit zaměstnavatel finančním plněním,
c) nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.
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328. Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných
hodnot rizikových faktorů vyloučit:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 328 Okruh: D
a) je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a
jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu
práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných
pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
b) není možné pokračovat v práci,
c) lze pokračovat v práci pokud tak rozhodne příslušný stavební úřad.

329. Poskytování ochranných nápojů poskytovaných zaměstnanci na základě
vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104, odst. 5) ) ID: 329 Okruh: D
a) může zcela nahradit zaměstnavatel finančním plněním,
b) nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním,
c) může z části nahradit zaměstnavatel finančním plněním.

330. Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků poskytovaných
zaměstnanci na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce
(Zákon č. 262/2006 Sb., § 104, odst. 5) ) ID: 330 Okruh: D
a) může zcela nahradit zaměstnavatel finančním plněním,
b) nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním,
c) může z části nahradit zaměstnavatel finančním plněním.

331. Bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví pracovním úrazem
se zvýší, jestliže v příčinné souvislosti s poškozením zdraví došlo k náročnému
způsobu léčení nejvýše o:
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 6 odst. 1 písm. b) ) ID: 331 Okruh: D
a) 10%,
b) 50%,
c) 15%.

332. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany hlavy zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 332 Okruh: D
a) ochranné přilby, používané např. v dolech, ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a
průmyslu,
b) ochrany proti skalpování jako například sportovní čepice,
c) barevné ochranné pokrývky hlavy sloužící k rozeznání pozic jednotlivých zaměstnanců.
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333. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany hlavy zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 333 Okruh: D
a) ochranné přilby jako je například motokrosová přilba,
b) ochrany proti skalpování jako jsou například čepice, barety, síťky na vlasy - se štítkem
nebo bez štítku, apod.,
c) ochranné pokrývky hlavy jako jsou například sportovní.

334. Kdo vydává lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo lékařský posudek o
ztížení společenského uplatnění, jde-li o pracovní úraz?
(Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 8 odst. 1 písm. a) ) ID: 334 Okruh: D
a) lékař pracovnělékařské péče,
b) soudní znalec,
c) poskytovatel zdravotních služeb, který poškozenému poskytoval zdravotní služby v
souvislosti s pracovním úrazem.

335. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany hlavy zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 335 Okruh: D
a) ochranné přilby jako je například motokrosová přilba,
b) ochrany proti skalpování jako například sportovní čepice,
c) ochranné pokrývky hlavy (barety, čepice, nepromokavé klobouky apod., vyrobené z
textilie, impregnované textilie aj.).

336. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany sluchu zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 336 Okruh: D
a) ochranné přilby jako je například motokrosová přilba,
b) zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky,
c) zateplené chrániče sluchu z přírodní pryže.

337. Mladistvým jsou zakázány práce, pokud nejsou konány z důvodu přípravy na
povolání:
(Vyhláška č. 180/2015 Sb., § 5 odst. 2 písm. b) ) ID: 337 Okruh: D
a) ve výškách nad 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10
stupňů a větší,
b) ve výškách nad 1,1 m měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel a nad volnou
hloubkou,
c) ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše,
jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší.
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338. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany sluchu zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 338 Okruh: D
a) jakékoliv chrániče sluchu, které k tomu účelu určí zaměstnavatel,
b) mušlové chrániče sluchu,
c) ochranné přilby jako je například motokrosová přilba.

339. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany sluchu zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 339 Okruh: D
a) jakékoliv chrániče sluchu, které si k tomu účelu určí zaměstnanec,
b) akustické přilby (tzv. protihlukové přilby),
c) ochranné přilby jako je například motokrosová přilba.

340. Jaký druh právního předpisu stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem
zvířat?
(Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., ) ID: 423 Okruh: D
a) zákon,
b) nařízení vlády,
c) vyhláška.

341. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany sluchu zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 341 Okruh: D
a) jakékoliv chrániče sluchu, které si k tomu účelu určí zaměstnanec,
b) ochranné přilby jako je například motokrosová přilba,
c) mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám.

342. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany sluchu zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 342 Okruh: D
a) jakékoliv chrániče sluchu, které si k tomu účelu určí zaměstnanec,
b) chrániče sluchu s přijímačem a nízkofrekvenční indukční smyčkou,
c) ochranné přilby jako je například motokrosová přilba.

343. Zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat
a jsou chovatelsky cenná, musí být:
(Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., § 4 písm. g) ) ID: 343 Okruh: D
a) vyřazena z chovu,
b) namísto vyřazení z chovu, provedena taková opatření, která možnost ohrožení snižují,
c) musí být předána do speciálního veterinárního zařízení.
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344. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany sluchu zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 344 Okruh: D
a) jakékoliv chrániče sluchu, které si k tomu účelu určí zaměstnanec,
b) ochrana sluchu s interkomem,
c) ochranné přilby jako je například motokrosová přilba.

345. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany očí a obličeje
zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 345 Okruh: D
a) ochranné obličejové štíty, zvolené pouze zaměstnancem,
b) ochranné brýle,
c) ochranné brýle, které jsou určeny pouze lékařem zaměstnance.

346. Co se rozumí ohroženým prostorem pro účely nařízení vlády, kterým se
stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel
povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích podobného charakteru?
(Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. ) ID: 421 Okruh: D
a) prostor vymezený vedoucím zaměstnancem pro pracovní činnost,
b) prostor, ve kterém je osoba vystavena nebezpečí, které ohrožuje její zdraví a
bezpečnost,
c) prostor, ve kterém se zaměstnanec v terénu pohybuje.

347. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany očí a obličeje
zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 347 Okruh: D
a) ochranné brýle, které jsou určeny pouze lékařem zaměstnance.
b) ochranné brýle proti záření rentgenovému, laserovému, ultrafialovému, infračervenému,
viditelnému (proti oslnění),
c) ochranné brýle, které jsou určeny pouze lékařem zaměstnavatele.

348. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany očí a obličeje
zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 348 Okruh: D
a) ochranné obličejové štíty, zvolené pouze zaměstnancem,
b) ochranné obličejové štíty,
c) ochranné brýle, které jsou určeny pouze lékařem zaměstnance.
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349. Při práci s křovinořezem se za ohrožený prostor považuje kruhová plocha o
poloměru:
(Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. ) ID: 418 Okruh: D
a) 20 m, nestanoví-li výrobce jinak,
b) 10 m, nestanoví-li výrobce jinak,
c) 15 m, nestanoví-li výrobce jinak.

350. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany očí a obličeje
zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 350 Okruh: D
a) lyžařské kukly,
b) svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo
kukly, které lze připevnit na ochranné přilby).
c) sportovní přilby.

351. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany dýchacích
orgánů zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 351 Okruh: D
a) bylinné polomasky s obsahem léčivých výtažků zhotovené zaměstnancem svépomocí,
b) masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti radioaktivnímu prachu s
vhodnou lícnicovou částí,
c) vlhčené kapesníky přiložená k ústům.

352. Zaměstnanec musí zastavit chod motoru řetězové pily, pokud přechází na
pracovišti na vzdálenost větší než:
(Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. ) ID: 422 Okruh: D
a) 50 m,
b) 100 m,
c) 150 m.

353. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany dýchacích
orgánů zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 353 Okruh: D
a) bylinné polomasky s obsahem léčivých výtažků zhotovené zaměstnancem svépomocí,
b) izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu,
c) svářečská kukla v majetku zaměstnance.
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354. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany dýchacích
orgánů zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 354 Okruh: D
a) bylinné polomasky s obsahem léčivých výtažků zhotovené zaměstnancem svépomocí,
b) prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly,
c) svářečská kukla v majetku zaměstnance.

355. Zaměstnanec musí být také vybaven rukavicemi a pracovní obuví chránícími
před chladem, jestliže teplota na pracovišti poklesne:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 411 Okruh: D
a) na 4 °C a nižší,
b) pod – 4°C,
c) pod 10°C.

356. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany dýchacích
orgánů zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 356 Okruh: D
a) vybavení vojenských potápěčů,
b) sportovní potápěčské vybavení,
c) potápěčské dýchací přístroje a vybavení.

357. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany paží a rukou
zejména rukavice na ochranu před:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 357 Okruh: D
a) mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím apod.),
b) vlažným větrem,
c) ionizujícím zářením ve vlastnictví zaměstnance.

358. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 8, odst. 1 ) ID: 358 Okruh: D
a) dvou litrů,
b) jednoho litru,
c) odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za
osmihodinovou směnu.

359. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany paží a rukou
zejména rukavice na ochranu před:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 359 Okruh: D
a) chemickými látkami a biologickými činiteli,
b) vlažným větrem,
c) ionizujícím zářením ve vlastnictví zaměstnance.
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360. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany paží a rukou
zejména rukavice na ochranu před:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 360 Okruh: D
a) elektřinou, žárem a nízkými teplotami,
b) vlažným větrem,
c) ionizujícím zářením ve vlastnictví zaměstnance.

361. Maximální teplota na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou a
přirozeným větráním, kde je vykonávána práce třídy I je:
(Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., příloha č. 1 část A, tabulka č. 2 ) ID: 361 Okruh: D
a) 27°C,
b) 26°C,
c) 30°C.

362. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany paží a rukou
zejména rukavice na ochranu před:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 362 Okruh: D
a) ionizujícím zářením,
b) běžným denním světlem,
c) měsíčním zářením.

363. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany nohou zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 363 Okruh: D
a) obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou,
b) společenská obuv pánská,
c) společenská obuv dámská.

364. Od jaké výšky musí být pracoviště a přístupové komunikace k nim zajištěny
proti pádu osob z výšky nebo do hloubky, pokud se nacházejí nad vodou nebo
nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob popálením,
poleptáním, akutní otravou, zadušením?
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., § 3 odst. 1 písm. a) ) ID: 364 Okruh: D
a) pokud se nacházejí v libovolné výšce nad uvedenými látkami,
b) pokud se nacházejí 0,5 m nad uvedenými látkami,
c) pokud se nacházejí 1,5 m nad uvedenými látkami.

365. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany nohou zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 365 Okruh: D
a) obuv a přezůvková obuv s podešví odolnou proti žáru,
b) společenská obuv pánská,
c) společenská obuv dámská.

0

Strana 73 z 80

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA
Držitel akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na
základě rozhodnutí MPSV.

366. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany nohou zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 366 Okruh: D
a) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví,
b) společenská obuv pánská,
c) společenská obuv dámská.

367. Ochranu proti pádu osob zajišťuje zaměstnavatel přednostně:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., § 3 odst. 2 ) ID: 367 Okruh: D
a) osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu,
b) pomocí prostředků kolektivní ochrany,
c) pomocí organizačních opatření.

368. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany nohou zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 368 Okruh: D
a) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím,
b) společenská obuv pánská,
c) společenská obuv dámská.

369. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany nohou zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 369 Okruh: D
a) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická,
b) společenská obuv pánská,
c) společenská obuv dámská.

370. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo
samostatně:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., § 3 odst. 8 ) ID: 370 Okruh: D
a) musí být zaměstnanec ve vizuálním spojením s vedoucím pracovníkem,
b) musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem,
c) zaměstnanec nesmí pracovat ve výšce nad 1,5 m nad úrovní podlahy nebo terénu.

371. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany nohou zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 371 Okruh: D
a) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační,
b) společenská obuv pánská,
c) společenská obuv dámská.
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372. Jednotlivými ochrannými prostředky jsou v případě ochrany nohou zejména:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 2 ) ID: 372 Okruh: D
a) ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil,
b) sportovní obuv,
c) horolezecká obuv.

373. Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí
pádu nebo sklouznutí, se při práci ve výškách považuje dohlednost v místě
práce menší než:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část IX bod 1 písm. c) ) ID: 373 Okruh: D
a) 30 m,
b) 20 m,
c) 50 m.

374. Práce velmi nečisté jsou například:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 4 ) ID: 374 Okruh: D
a) asfaltéři,
b) řidiči traktorů,
c) administrativní pracovníci.

375. Práce nečisté jsou například:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 4 ) ID: 375 Okruh: D
a) řidiči traktorů,
b) administrativní pracovníci,
c) horníci.

376. Při nepříznivé klimatické situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí
pádu nebo sklouznutí, se při práci ve výškách považuje:
(Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část IX bod 1 písm. d) ) ID: 376 Okruh: D
a) teplota prostředí nižší než – 10°C,
b) teplota prostředí nižší než – 15°C,
c) teplota prostředí nižší než – 5°C.

377. Doporučené množství mycích a čisticích prostředků je v případě práce velmi
nečisté:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 5 ) ID: 377 Okruh: D
a) 200 gramů mycích prostředků za měsíc,
b) 20 gramů mycích prostředků za měsíc,
c) 50 gramů mycích prostředků za měsíc.
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378. Doporučené množství mycích a čisticích prostředků je v případě práce velmi
nečisté:
(Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha č. 5 ) ID: 378 Okruh: D
a) 900 gramů čistící pasty za měsíc,
b) 80 gramů čistící pasty za měsíc,
c) 20 gramů čistící pasty za měsíc.

379. Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je
zaměstnavatel povinen:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 379 Okruh: D
a) je neprodleně odstranit,
b) pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty,
c) včas zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a o výsledku informovat lékaře zaměstnanců.

380. Určete, který rizikový faktor nepatří mezi faktory chemické:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 380 Okruh: D
a) karcinogeny,
b) karcinogeny a mutageny,
c) plísně.

381. Určete, který rizikový faktor nepatří mezi faktory biologické:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 381 Okruh: D
a) bakterie,
b) hluk,
c) viry.

382. Určete, který rizikový faktor nepatří mezi nepříznivé mikroklimatické
podmínky:
(Zákon č. 309/2006 Sb., § 7 odst. 1 ) ID: 382 Okruh: D
a) extrémní chlad,
b) extrémní teplo,
c) nadměrný hluk.

383. Kdo je povinen zajistit u zaměstnavatele provádění předepsaných revizí
technického vybavení pracoviště?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4 písm. a) b) ) ID: 383 Okruh: D
a) osoba určená zaměstnavatelem,
b) zaměstnavatel,
c) revizní technici.
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384. Elektrické instalace, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob,
musí být:
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 2.1.4 ) ID: 384 Okruh: D
a) označeny předepsanou bezpečnostní tabulkou se zákazem zapínání,
b) bez zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny,
c) bez zbytečného dokladu odstraněny z pracoviště.

385. Dle nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí nesmí být zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky na
pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístěnou nad okolní podlahou nebo
terénem výše než:
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 3.3.4 ) ID: 385 Okruh: D
a) 1,1 m,
b) 1,5 m,
c) 0,5 m.

386. Kde musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň schodišťového
ramene rozeznatelný od okolní podlahy?
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha bod 5.10 ) ID: 386 Okruh: D
a) ve stavbách pro výrobu a skladování,
b) ve stavbách volně přístupných veřejnosti,
c) ve všech stavbách.

387. Kdo je provozovatelem vozidla?
(Zákon č. 361/2000 Sb., § 2 písm. b) ) ID: 387 Okruh: D
a) každý účastník provozu na pozemních komunikacích,
b) provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v
registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci
jiného státu,
c) každý řidič v provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové vozidlo.

388. U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje
zvláštní právní předpis je zaměstnavatel povinen zajistit, aby
(Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1 bod 3 písm. b) ) ID: 388 Okruh: D
a) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho
pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad.
b) během bezpečnostní přestávky prováděl maximálně vykládku vozidla.
c) během bezpečnostní přestávky prováděl maximálně nakládku vozidla.
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389. V kterém případě je řidič, na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis,
povinen vést v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době
řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek?
(Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1 bod 3 písm. c) ) ID: 389 Okruh: D
a) pokud řídí vozidlo zaměstnavatele,
b) v každém případě, pokud řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu,
c) jen tehdy, pokud na služební cestě řídí vozidlo zaměstnavatele.

390. Bezpečnostní přestávky při řízení motorového vozidla:
(Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1 bod 3 písm. b) ) ID: 390 Okruh: D
a) se nesmí slučovat s přestávkou na jídlo a oddech,
b) se mohou slučovat s přestávkou na jídlo a oddech,
c) se smí slučovat s přestávkou na jídlo a oddech, pokud jsou obě zařazeny na konec
pracovní doby.

391. Jaký tvar mají informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového
východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci?
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., § 3 odst. 4 ) ID: 391 Okruh: D
a) čtvercový nebo obdélníkový,
b) kruhový,
c) trojúhelníkový.

392. Barva značky výstrahy je:
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., příloha tabulka 1 ) ID: 392 Okruh: D
a) červená,
b) modrá,
c) žlutá nebo oranžová nebo zelenožlutá.

393. Barva značky nouzového východu, první pomoci a bezpečí je:
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., příloha tabulka 1 ) ID: 438 Okruh: D
a) modrá,
b) zelená,
c) bílá.

394. Možná kombinace barev pro značky označující riziko střetu osob
s překážkami nebo pádu osob (šrafování) je:
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., příloha tabulka 2 ) ID: 394 Okruh: D
a) černá a bílá,
b) černá a červená,
c) černá a žlutá.
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395. Možná kombinace barev pro značky označující riziko střetu osob
s překážkami nebo pádu osob (šrafování) je:
(Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., příloha tabulka 2 ) ID: 395 Okruh: D
a) červená a bílá,
b) černá a bílá,
c) žlutá a červená.

396. Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou směs nebo směs, která může
představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí:
(Zákon č. 350/2011 Sb., § 12 odst. 4 ) ID: 396 Okruh: D
a) nesmí na označení obalu směsi uváděné na trh uvádět nápisy zdůrazňující neškodnost,
ekologickou šetrnost nebo jakékoli jiné informace uvádějící, že směs není nebezpečná,
nebo informace, které mohou vést k podcenění nebezpečnosti směsi,
b) musí na označení obalů chemických látek nebo přípravků uváděných na trh uvádět
nápisy: netoxický, neškodný, neznečišťující, ekologický,
c) nemusí na označení obalů chemických látek nebo přípravků uváděných na trh uvádět
nápisy: netoxický, neškodný, neznečišťující, ekologický.

397. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro
pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé,
karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro
reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu
kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B,
mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro
reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně
zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi, jejichž text je povinna
projednat:
(Zákon č. 258/2000 Sb., § 44a odst. 7 ) ID: 397 Okruh: D
a) s lékařem poskytovatele pracovně lékařských služeb,
b) s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti,
c) s oblastním inspektorátem práce příslušným podle místa činnosti.

398. Za doklad prokazující zajištění požární bezpečnosti technických nebo
technologických zařízení se také považují:
(Zákon č. 133/1985 Sb., § 6 odst. 1 písm. c) * Vyhláška č. 246/2001 Sb., § 38 odst. 1, 2) ID:
439 Okruh: D
a) požárně bezpečnostní řešení,
b) průvodní dokumentace,
c) zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole.
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399. Jak často se provádí kontroly hasicích přístrojů?
(Vyhláška č. 246/2001 Sb., § 9 odst. 2 ) ID: 399 Okruh: D
a) nejméně 1x za 2 roky,
b) po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti
(např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní
dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního
nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí)
nestanoví lhůtu kratší,
c) nejméně 1x za 4 roky.

400. Označte skupinu vyhrazených technických zařízení:
(Zákon č. 174/1968 Sb., § 6b odst. 1 ) ID: 400 Okruh: D
a) obráběcí stroje,
b) dopravní zařízení,
c) tlaková zařízení.
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