
Pokyny k zasílání stejnopisů „Osvědčení“ nebo 
„Rozhodnutí o neúspěšném vykonání 

zkoušky/periodické zkoušky“ a jejich vzory 

K zajištění správného vedení evidence odborně způsobilých osob podle ust. § 7 odst. 7 
a ust. §  8 odst.2 a odst. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách  akreditace 
a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme 
o dodržování následujících pokynů:

1. Dodržujte jednotný vzor vydávaných osvědčení a rozhodnutí o neúspěšně
vykonaných zkouškách/periodických zkouškách, které jsou přiloženy v příloze.

2. Podle  ust.  §7  odst.  7  nařízení  vlády,  držitel  akreditace  je  povinen    vypracovat
„Záznam o průběhu a výsledku zkoušky dané odborné způsobilosti“, který
spolu se stejnopisy osvědčení a rozhodnutí o neúspěšném vykonání zkoušky
zašle MPSV nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím vykonání.

3. Dodržujte  jednotný  postup  při   zasílání   stejnopisů  osvědčení   a   rozhodnutí
o neúspěšně vykonaných zkouškách. Tyto dokumenty (stejnopisy, nikoli kopie)
zasílejte s krátkým průvodním dopisem. V tomto dopisu uveďte termíny
zkoušek/periodických zkoušek, místo jejich konání, počet vydaných osvědčení nebo
rozhodnutí  o  neúspěšném  vykonání  zkoušky  společně  s  kopiemi  „Záznamů
o průběhu a výsledku zkoušek nebo periodických zkoušek“, které byly
vypracovány v daných termínech zkoušek/periodických zkoušek.

4. V označení jednotlivých osvědčení rokem (xxxx/xxx/xxxx/2019) bude uveden
pouze ten rok, ve kterém byla skutečně zkouška provedena. Na přelomu roku se
často stává, že v případech, kdy držitelé akreditací připravují osvědčení před
stanoveným dnem zkoušky, se rok vydání osvědčení neshoduje se skutečným dnem
vykonání zkoušky.

5. Dodržujte zásadu, že zasílaná osvědčení a rozhodnutí o neúspěšném vykonání
zkoušky/periodické zkoušky v listinné podobě musí mít podobu stejnopisu
rovnocenného s originálem. Obsah osvědčení upravuje ust. § 8 odst.2 a odst. 3
nařízení vlády. Z hlediska jednoznačnosti a četných dotazů doporučujeme na
osvědčení uvádět kromě data vydání osvědčení a data vykonání zkoušky i datum
skončení platnosti daného osvědčení.

6. Pro správné vydávání osvědčení připojujeme v příloze vzor osvědčení pro
zkoušku a pro periodickou zkoušku obou odborných způsobilostí a rozhodnutí
o neúspěšném vykonání zkoušky/periodické zkoušky.



Obchodní jméno a adresa sídla držitele akreditace …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ust. § 20 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce 
a sociálních  věcí o udělení akreditace č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x ze dne x.xx.20xx a rozhodnutí   
o prodloužení akreditace č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x ze dne x.xx.20xxi

………………………………. 
předseda 

odborné zkušební komise 

…………………………………. 
držitel akreditace 
statutární orgán 

i nehodící se neuvádějte 

vydává 

OSVĚDČENÍ 
o získání odborné způsobilosti

k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

Evidenční číslo osvědčení: xxx/xxx/PREV/201x 

Titul, jméno, příjmení 

Datum a místo narození: xx.xx.xxxx, xxxxxxx 

úspěšně vykonal/a dne xx.xx.xxxx v   …………     zkoušku z odborné způsobilosti 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
před      odbornou      zkušební      komisí      jmenovanou      držitelem       akreditace 
…………………………………….obchodní jméno a adresa jeho  sídla…………… 
………………………………………………………………………………………………… . 
Toto osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti 
podle ust. § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví   při  práci  v pracovněprávních  vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle   ust. 
§ 8  odst.  1, odst. 2  a odst.  3  nařízení  vlády  č. 592/2006  Sb.,  o  podmínkách
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce má podle ust. § 10 odst. 3 zákona
platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. 

Platnost osvědčení je do: xx.xx.xxxx 

Datum vydání osvědčení: xx.xx.xxxx



Obchodní jméno a adresa sídla držitele akreditace …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ust. § 20 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce 
a sociálních  věcí o udělení akreditace č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x ze dne x.xx.20xx a rozhodnutí   
o prodloužení akreditace č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x ze dne x.xx.20xxi

………………………………. 
předseda 

odborné zkušební komise 

…………………………………. 
držitel akreditace 
statutární orgán 

i nehodící se neuvádějte 

vydává 

OSVĚDČENÍ 
o získání odborné způsobilosti

k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

Evidenční číslo osvědčení: xx/xxx/PREV/201x 

Titul, jméno, příjmení 

Datum a místo narození: xx.xx.xxxx, xxxxxxx 

úspěšně vykonal/a dne xx.xx.xxxx v …………  periodickou  zkoušku  z  odborné 
způsobilosti k  zajišťování  úkolů  v prevenci  rizik  v oblasti  bezpečnosti  a ochrany zdraví 
při     práci     před     odbornou     zkušební     komisí     jmenovanou     držitelem   akreditace 
…………………………………….obchodní jméno a adresa jeho sídla…………… 
………………………………………………………………………………………………… . Toto 
osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání periodické zkoušky z odborné způsobilosti 
podle ust. § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ust. § 8 odst 1, odst. 2 a odst. 3 nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů. Osvědčení o úspěšně vykonané periodické zkoušce má podle 
ust. § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání. 

Periodická zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. 

Platnost osvědčení je do: xx.xx.xxxx 

Datum vydání osvědčení: xx.xx.xxxx



………………………………. 
předseda 

odborné zkušební komise 

…………………………………. 
držitel akreditace 
statutární orgán 

Obchodní jméno a adresa sídla držitele akreditace …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

i nehodící se neuvádějte 

Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ust. § 20 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce 
a sociálních věcí o udělení akreditace  č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x ze dne x.xx.20xx a rozhodnutí 
o prodloužení akreditace č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x ze dne x.xx.20xxi

vydává 

OSVĚDČENÍ 
o získání odborné způsobilosti

k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi 

Evidenční číslo osvědčení: xxx/xxx/KOO/201x 

Titul, jméno, příjmení 

Datum a místo narození: xx.xx.xxxx, xxxxxxx 

úspěšně vykonal/a dne xx.xx.xxxx v ………… zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební 
komisí jmenovanou  držitelem  akreditace  …………………………………….obchodní  jméno 
a adresa jeho sídla…………… 
………………………………………………………………………………………………… . Toto 
osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti podle ust. § 10 
odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ust. § 8 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 nařízení 
vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce má 
podle ust. § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání. 

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. 

Platnost osvědčení je do: xx.xx.xxxx 

Datum vydání osvědčení: xx.xx.xxxx



………………………………. 
předseda 

odborné zkušební komise 

…………………………………. 
držitel akreditace 
statutární orgán 

Obchodní jméno a adresa sídla držitele akreditace …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

i nehodící se neuvádějte 

Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ust. § 20 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších  předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva  
práce  a sociálních   věcí  o udělení  akreditace   č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x   ze   dne   x.xx.20xx 
a rozhodnutí o prodloužení akreditace č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x ze dne x.xx.20xxi 

vydává 

OSVĚDČENÍ 
o získání odborné způsobilosti

k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi 

Evidenční číslo osvědčení: xxx/xxx/KOO/201x 

Titul, jméno, příjmení 

Datum a místo narození: xx.xx.xxxx, xxxxxxx 

úspěšně vykonal/a dne xx.xx.xxxx v …………  periodickou zkoušku z odborné způsobilosti 
k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou 
zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace …………………………………….obchodní 
jméno a adresa jeho  sídla…………… 
………………………………………………………………………………………………… . Toto 
osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání periodické zkoušky z odborné způsobilosti 
podle ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona č.  309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ust. § 8 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 nařízení 
vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o úspěšně vykonané periodické 
zkoušce má podle ust. § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání. 

Periodická zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. 

Platnost osvědčení je do: xx. xx. xxxx 

Datum vydání osvědčení: xx. xx. xxxx



………………………………. 
předseda 

odborné zkušební komise 

…………………………………. 
držitel akreditace 
statutární orgán 

Obchodní jméno a adresa sídla držitele akreditace …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

i nehodící se neuvádějte 

Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ust. § 20 odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších  předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva  práce 
a sociálních   věcí  o udělení  akreditace   č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x   ze   dne   x.xx.20xx 
a rozhodnutí o prodloužení akreditace č. j.: 20xx/xxxxx-42x/x ze dne x.xx.20xxi 

vydává 

Rozhodnutí 
o neúspěšném vykonání zkoušky/periodické zkouškyi

z odborné způsobilosti (doplnit název odborné způsobilosti) podle zákona 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády 

č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Titul, jméno, příjmení 

Datum a místo narození: xx.xx.xxxx, xxxxxxx 

Při zkoušce/periodické zkoušce z odborné způsobilosti (doplnit název odborné způsobilosti) 
konané dne …………… a v ………………… (místo konání) podle ust. § 10 (doplnit číslo 
odstavce odst. 1 nebo odst. 2 podle odborné způsobilosti) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jste 

nevyhověl/a v písemné (ústní) části zkoušky/periodické zkoušky. 

Uchazeč/ka nesplnil/a v ……… části zkoušky………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Podle ust. § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost podat žádost 
o opakování celé zkoušky/periodické zkoušky nebo o opravu té části zkoušky/periodické
zkoušky, kterou jste úspěšně nevykonal/a.

Datum vydání rozhodnutí: xx. xx. xxxx 
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