
Nápověda 
Soubor obsahuje seznam platných osvědčení vydaných na základě úspěšně vykonané: 

• zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na 
staveništi, 

• periodické zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora 
BOZP na staveništi,  

• zkoušky odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik, 
• periodické zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 

osob, které zkoušku či zkoušky podstoupily u kterékoliv podnikající fyzické nebo právnické 
osoby akreditované k provádění zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky 
podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „akreditovaný 
subjekt“), uvedené v seznamu na webu českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na stránce http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=167.   
 
Data jsou rozdělena v listech podle vykonané zkoušky na „Odborně způsobilá osoba pro 
PREV“ a „Koordinátor BOZP na staveništi“. Mezi listy se lze přepínat kliknutím na jejich 
název. 

 
 
 
Po otevření souboru, se načtou aktuální data. Data je možné pouze prohlížet, vyhledávat, 
případně filtrovat. Soubor není možné tisknout, uložit na disk, ani z něj kopírovat. 
Zobrazují se pouze osvědčení platná k datu otevření souboru. 
 
Vyhledávání 
K vyhledání použijte klávesovou zkratku „Ctrl“ +“F“ nebo přes nabídku „Upravit“ -> „Najít 
a nahradit…“ 
 

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=167


 
 
 
 

 
 
Do právě otevřeného políčka „Najít na listu“ napište číslo hledaného osvědčení apod.  
Pokud bude v souboru více dat splňujících zadaná kritéria, zobrazí se za hledaným textem 
počet výskytů a lze se ve výsledcích hledání pohybovat šipkami. 
 

 
 
Výsledek hledání se automaticky podbarví zelenou barvou: 
 



 
 
Pro další vyhledání stačí přepsat minulé zadání na nové 
 

 
 
  



Filtrování dat 
 
Vyberte záhlaví tabulky a klikněte na ikonu pro filtr a dát „Vytvořit nové dočasné filtrované 
zobrazení“ 

 
 
nebo v nabídce „Data“ -> „Zobrazení filtrů…“ -> „Vytvořit nové dočasné filtrované zobrazení“. 
Objeví se v horní části záhlaví tabulky malé šipky. 
 
Kliknutím na šipku v rohu buňky vyvoláte nabídku pro filtr 
 

 
 
 
 
Můžete např. řadit data abecedně.  
I filtr nabízí možnost vyhledávání, ale oproti výše popsanému hledání, je velice zdlouhavé. 
 
Filtrování dat je dočasné, po uzavření souboru se neukládá.  
  



Na listu „Statistické údaje“ najdete počet aktuálně platných osvědčení z odborné způsobilosti 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik a z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem 
koordinátora BOZP na staveništi. 
 

 
 
Data se generují automaticky, jsou aktuální k datu otevření souboru. 
 
Význam zkratek 
Zkratky uváděné mezi lomítky v čísle osvědčení: 

• PRE nebo PREV – prevence rizik (osvědčení odkazuje na zkoušku nebo periodickou 
zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik), 

• KOO – koordinátor BOZP na staveništi (osvědčení odkazuje na zkoušku nebo 
periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora 
BOZP na staveništi). 

Zkratky v úvodu čísla osvědčení: 
Identifikují příslušný akreditovaný subjekt, který osvědčení vydal. Oficiální seznam zkratek 
akreditovaných subjektů nebyl vydán. 
 


