
 
 
 
 
Periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k plnění 
úkolů v prevenci rizik akreditovanou zkouškou MPSV podle zákona        
č. 309/2006 Sb. 
 
 
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného 
ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Návod pro zaměstnavatele k zajištění činnosti odborně 
způsobilých osob, jejich počet a úkoly jsou uvedeny přímo v zákoně č. 309/2006 Sb. 
Naší společnosti byla MPSV udělena akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci pod č.j.: 2007/47753-54 a rozhodnutí o prodloužení akreditace č.j.: 2011/11431-401 ze dne 
7.2.2011 s platností do 7.2.2021. 
 
 
 
▪ TERMÍNY  
 
Datum  Variabilní symbol 
16. 5. 2019 10030622 
5. 12. 2018 10030623 

 
 
 
▪ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
Registrace: 7.30 – 8.00 hod. a dále dle časového harmonogramu zkoušky. 
 
 
 
▪ POPLATEK ZA ZKOUŠKU  
 
6050,00 Kč včetně 21% DPH (5 000,00 Kč + 1050,00 DPH) 
 
 
 
▪ ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 
1. Místo konání: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice  

2. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 nebo trolejbusem č. 2, 13 zastávka nám. 
Republiky. 

       Parkování:  
1. parkoviště u Zimního stadionu cca 10 min. chůze od Domu techniky (30 Kč/1 den) 
2. parkovací dům u obchodu PLUS cca 3 min. chůze od Domu techniky (100 Kč/1 den). 
 

3.   Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:  
      Dům techniky Pardubice spol. s r.o. 
  nám. Republiky 2686 

532 27 Pardubice 
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      4.   Zákaznický servis: 
 

  tel.: 466 614 321, 731 081 222 
  www:dtpce.cz 
  e-mail: buchtova@dtpce.cz  

 

 

5. Možnosti ubytování:  

 Hotelový dům Arnošt: tel.: 466 613 668  

Hotel Kristl: tel.: 466 612 511 

. 
 
 
Přihlášku na periodickou zkoušku zašlete  30 kalendářních dnů před termínem zkoušky. 

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z testu, písemné práce a ústní části zkoušky. 
Veškeré záznamy ze zkoušek jsou důvěrné a jsou uchovávány v prostorách držitele akreditace                      
v samostatných složkách pro jednotlivé uchazeče. Přístup mají k záznamům pouze pracovníci držitele 
akreditace, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. 
Uchazečům, kteří budou splňovat předpoklady zákona č. 309/2006 Sb. a úspěšně složí zkoušku z odborné 
způsobilosti u naší společnosti akreditované u MPSV, bude vystaveno Osvědčení o odborné způsobilosti 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č.309/2006 Sb.  
Tito uchazeči budou zapsáni v seznamu odborně způsobilých osob v prevenci rizik Ministerstva práce            
a sociálních věcí ČR. 

 
 Poplatek musí být uhrazen s podáním přihlášky na kurz. 
 Závaznou přihlášku zašlete 30 dní před termínem zkoušky 
 Při odstoupení od zkoušky uchazečem se poplatek za zkoušku nevrací. 
 V případě zrušení zkoušky držitelem akreditace – DT se vrací poplatek v plné výši. 
 Pozvánka na zkoušku bude zaslána uchazeči do 21 kalendářních dnů před zkouškou. 

 Daňový doklad bude uchazeči předán u registrace 
 
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904  
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice.   
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