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Společná otázka – BOZP  

Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení situace na vybraném obrázku.  

(Pro tento okruh jsou pro uchazeče připraveny obálky s fotografií (fotografiemi) pracovišť.  

Úkolem bude vyhledat rizika, případně závady, navrhnout opatření, stanovit jakou 

dokumentaci je zapotřebí vypracovat a jak).  

 

1.  a)  SMBOZP na úrovni podniku – ČSN ISO 45001– hlavní zásady, politika BOZP a její 

cíle, národní politika BOZP, Bezpečný podnik, vazba na ostatní systémy řízení, 

integrovaný systém HSE.  

 b)  Náklady – pojem, členění (druhové, podle kalkulací, ve vztahu k objemu výkonů),  

           kalkulace, kalkulační vzorec, kalkulační metody, výhody a nevýhody KÚVN,  

           způsoby snižování nákladů, co zn. Krycí příspěvek v kalkulaci neúplných nákladů? 

 

2.  a)  Manipulační vozíky a regálové systémy – hlavní zásady, odborná způsobilost, 

oprávnění řidičů, zásady pro skladování v regálových systémech, legislativa, revize, 

kontroly 

 b)  Kapitálová výstavba podniku – vlastní a cizí kapitál, co je základní kapitál, vysvětlete  

           emisní ážio, co udává rentabilita/výnosnost kapitálu? 

              Kdy se sestavuje zakladatelský rozpočet, a co obsahuje?, cash flow? 

 

3. a)  Řízení rizik – metodika, hodnocení, minimalizace rizik, seznámení zaměstnanců, 

kontrolované pásmo, zakázané práce, dokumentace, metody – výběr a popis 

 b)  Výnosy a hospodářský výsledek – pojem, členění výnosů, způsoby zvyšování výnosů 

Hospodářský výsledek a jeho rozdělení, analýza bodu zvratu 

 

4. a)  Struktura a odpovědnost – stanovení pravidel k odpovědnosti a povinnostem v BOZP  

 b) Marketing – marketingové koncepce, 4P marketingu – produkt (komplexní výrobek, 

životní cyklus, výrobkové portfolio), cena (cíle a metody při stanovení ceny, 

propagace – komunikační nástroje), společensky odpovědná firma. 

 

5.  a)  Výcvik zaměstnanců v BOZP, školení, druhy školení, dokumentace, oprávnění ke 

školení, řízení lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání zaměstnanců, zvyšování 

kvalifikace, zvláštní odborná způsobilost a školení aj.  

 b)  Zabezpečování podniku dlouhodobým majetkem (investiční činnost) – pojem 

investice, druhy investic, investiční rozhodování, makroekonomické a podnikové 

hledisko investic, zdroje financování investic, efektivnost investic. 

 

6.  a)  Konzultace a komunikace formy konzultací (komunikace se zaměstnanci a ostatními 

stranami), zajištění objektu – návštěvy, exkurze, dodavatelé, odběratelé aj.  



 b)  Tržní hospodářství – podstata tržní ekonomiky, druhy trhu, nabídka a poptávka, 

faktory ovlivňující N a P, tržní rovnováha, složky trhu a jejich role (nabídka, 

poptávka), specifická úloha státu – státní podniky…, hospodářská politika státu, 

fiskální – rozpočtová politika státu /příjmy a výdaje SR/, sociální úloha státu v tržní 

ekonomice. 

 

7.  a)  Dokumentace, údaje, záznamy – řízení dokumentů, údajů a záznamů, povinné 

dokumenty BOZP na úrovni podniku – minimální obsah dokumentů, formální 

podoba, závaznost aj. 

 b) Vytváření výkonů podniku – charakteristika výroby a její členění, typy výroby, 

          úspory z rozsahu, organizace výroby podniku (příprava výroby; plánování výroby 

         (sortiment a objem), kapacitní možnosti výroby, uskutečňování výroby, péče o  

         jakost/normy/, evidence výroby, ekologické aspekty výroby. 

 

8.  a)  Personální činnosti a BOZP – personalistika z pohledu BOZP, legislativa, zdravotní 

způsobilost, odborná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost, přijímání a rozvázání 

pracovního poměru, odstupné, přeřazení na jinou práci aj. 

 b) Dlouhodobý majetek – charakteristické znaky, členění dlouhodobého majetku,  

           pořizování DM, oceňování, význam odpisů pro firmu, evidence DM a vyřazování DM,  

         důvody pořizování dlouhodobého finančního majetku. 

 

9.  a)  Monitorování a měření – způsoby monitorování a měření v BOZP a OŽP – PEL, 

legislativa, ISPOP, IRZ – povinnosti stat. osoby 

 b) Zabezpečování podniku materiálem – zásobování, plánování materiálu, organizace  

          nákupu skladování materiálu, metoda Just in time, řízení zásob – metoda ABC,  

          evidence zásob. 

 

10. a)  Havárie, incidenty, opatření – prevence a náprava incidentů a havárií, zařazení 

objektu do skupiny A, B, legislativa, povinnosti provozovatele objektu 

 b) Peníze, finanční trhy – platební styk, platba před dodáním, při dodávce a po splnění 

dodávky, vymáhání pohledávek, odpovědnost za prodlení platby, úvěrový trh, 

devizový trh (kurzový zisk a kurzová ztráta), trh cenných papírů (majetkové CP, 

dlužné CP). 

 

11. a)  Audity, kontroly, přezkoumání – formy auditování, kontrola BOZP na úrovni 

podniku, prověrka BOZP, legislativa, Bezpečný podnik 

 b) Prodej výkonů podniku (odbyt) – přímý a nepřímý prodej, plánování prodeje, 

hospodářská smlouva – dodací podmínky, platební podmínky, reklamace a 

odpovědnost za porušení smlouvy, expedice, poskytování obchodně technických 

služeb, vlastní prodejny, evidence odbytové činnosti. 

 

12. a)  Hygienická stanice, kategorizace prací – odpovědnost a práva KHS, zásady 

kategorizace prací, rizikové práce a jejich evidence, povinnosti zaměstnavatele 

 b) Manažérské činnosti – plánování/ druhy plánů z hlediska času, organizování – 

organizační struktury, organizační řád, motivace a vedení pracovníků, komunikace – 

cíle podniku a sociální potřeby zaměstnanců, sociální klima, formální a neformální 

vztahy, styly vedení, kontrola/audit, rozhodování za relativní jistoty a za nejistoty. 

 



13.  a)  Provozování dopravy – vyjmenování hlavních zásad při provozování dopravy, 

základní rizika, školení řidičů, odborná způsobilost 

 b)  Personální práce – plánování a přijímání pracovníků, vznik pracovního poměru, péče 

o pracovníky, evidence zaměstnanců, produktivita práce, komunikace mezi různými 

úrovněmi managementu a odbory, ukončování pracovního poměru. 

 

 

14.  a)  OOPP – zásady, kdo přiděluje, kdo odpovídá za používání OOPP, ochranné nápoje 

 b)  Odměňování – mzda, pojem a funkce mzdy, formy mzdy, výpočet mzdy, sociální  

a zdravotní pojištění, slevy na dani, roční zúčtování daně a využití dalších slev na 

dani. 

 

15.  a)  Pracovní úrazy, pracovně lékařské služby – rozdělení pracovních úrazů; odpovědnost 

a zásady PLS, legislativa, nemoci z povolání 

 b) Řízení podniku – charakteristika současného managementu, pojem management, 

druhy manažérů, informace pro řízení, manažérské vlastnosti a dovednosti, styly 

řízení, politika BOZP 

 

16. a) Zástupci zaměstnanců a OZO – kdo jsou zástupci zaměstnanců, odborně způsobilá 

osoba v prevenci rizik, prověrky BOZP 

 b)  Financování podniku – druhy a formy financování podniku, zajišťování platební 

schopnosti podniku, peněžní vztahy podniku, platební styk 

  

17.   a) Značka a signály – ostatní předpisy, odpovědnosti, vazba na technologie, provoz  

           a výrobu 

 b)  Finanční analýza – úloha finanční analýzy při financování řízení podniku, zdroje 

informací – účetní výkazy, metody finanční analýzy, ukazatelé rentability, likvidity, 

finanční stability, produktivity práce 

 

18.  a)  Zaměstnavatel – kdo to je zaměstnavatel, práva a povinnosti zaměstnavatele, 

vedoucího zaměstnance 

 b)  Daňová soustava – význam daní, státní rozpočet, funkce daňové soustavy, nepřímé 

daně – DPH, druhy zdanitelných plnění, spotřební daně, energetické daně 

 

19.  a)  Zaměstnanci – práva a povinnosti zaměstnance, zakázané práce, podmínky práce – 

mladiství a ženy 

 b)  Daňová soustava – význam daní, přímé daně: daň z příjmů fyzických osob, daň 

z příjmů právnických osob, silniční daň 

 

20.  a)  Požární ochrana – hlavní odpovědnost za požární ochranu, dokumentace PO, 

zařazení do kategorie požárního nebezpečí 

 b)  Národní hospodářství – podnik jako součást NH, subjekty trhu, sektory NH, 

ukazatele měření výkonnosti ekonomiky (HDP, míra nezaměstnanosti, míra inflace, 

platební bilance, řídící orgány NH 

 

21.  a)  CHLP – co je nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, životní 

cyklus NCHL, legislativa, odpady, povinnosti provozovatele objektu, skladování 

NCHL, BL 



 b)  Majetková výstavba podniku – dlouhodobý a oběžný majetek, oceňování majetku, 

opotřebení a odepisování dlouhodobého majetku, evidence majetku 

 

22.  a)  Pracovní prostředí – hlavní zásady pro jednotlivé prostory, kdo provádí měření, 

legislativa, popis prostředí – kovovýroba, dřevovýroba (výběr) 

 b)  Příprava nových výrobků – optimalizace výrobního programu, technická, ekonomická 

a organizační příprava výroby, výrobní kapacita 

 

23.  a)  Stroje a zařízení, vyhrazená technická zařízení – co patří do S a Z, evidence, údržba, 

revize, kontroly, typy VTZ, odborná způsobilost pro práci, odstranění rizik u stroje, 

kontrola stroje dle § 4… 

 b)  Podnik – podstata podniku a podnikání, efektivnost podniku, právní úprava 

podnikání, život podniku, podnikové činnosti – hlavní, vstupní, výstupní, politika 

BOZP, okolí podniku – orgány a instituce 

 

24.  a)  Staveniště, stavební koordinátor – hlavní zásady, odborné předpoklady, odpovědnost, 

povinnosti, plán BOZP 

 b)  Založení podniku – činnosti související se založením podniku, podnikatelský záměr, 

založení podniku, zakladatelský rozpočet, růst podniku, sanace podniku, zánik 

podniku 

 

25.  a)  Rizika při provádění prací – výběr činností – kovoobrábění, obrábění dřeva, 

svařování, práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 b)  Právní formy podnikání – fyzická osoba, právnická osoba, živnost, obchodní 

společnosti, družstva, státní podniky  
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