
č. Profese Činnost Potřebný doklad Požadovaná odborná způsobilost nebo zvláštní odborná způsobilost Právní předpis 

1 PREVENTISTA RIZIK (OZO)
Zajišťování úkolů v prevenci rizik, školení 
zaměstnanců na stavbě, seznámení s plánem BOZP, 
kontrola pracovních postupů na stavbě 

Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné 
způsobilosti nebo periodické zkoušce (platný 
certifikát)

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), 
nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v 
oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné 
způsobilosti (dále jen „periodická zkouška“) -> opakování každých 5 let 

Zákon č. 309/2006 Sb.
Zákon, 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 (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci)

2 KOORDINÁTOR BOZP (OZO)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
ve fázi realizace stavby, kooridnace pracovních 
činností s ohledem na dodržování BOZP, kontrola 
dodržování plánu BOZP, kontrolní prohlídky a 
kontrolní dny BOZP stavby, vytvoření plánu BOZP 
na stavbu 

Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné 
způsobilosti nebo periodické zkoušce (platný 
certifikát)

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo 
vysokoškolské vzdělání technického zaměření,
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), 
nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního 
zaměření; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb,
c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce 
(opakování každých 5 let)

Zákon č. 309/2006 Sb.
Zákon, 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 (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci)

Autorizace - oprávnění k výkonu podle zvláštního právního předpisu – dle zákona 360/1992Sb. - 
požadované vzdělání, praxe + úspěně vykonaná zkouška odborné způsobilosti

a) Autorizovaný inženýr - absolvent VŠ stavebního zaměření + praxe min. 3 roky

b) Autorizovaný technik - absolvent SŠ stavebního zaměření + praxe min. 5 let

a) Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví
a 3 roky praxe v oboru, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na
zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo

d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním**),
nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky
praxe v oboru

Odborné vzdělání (ukončené) uvedené v  příloze 2  a po  zaškolení složili  zkoušku v rozsahu 
stanoveném v § 14 odst. 1, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, prokázali 
složením  další zkoušky v  rozsahu stanoveném v  § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou 
činnost

Osvědčení o odborné způsobilosti dle Vyhlášky č. 50/1978Sb. - osvědčení vydané příslušným 
orgánem dozoru  s uvedením  druhu a napětí elektrického  zařízení a třídy objektu.

Odborné vzdělání (ukončené) uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na žádost 
organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru

Osvědčení o odborné způsobilosti dle Vyhlášky č. 50/1978Sb. - osvědčení vydané příslušným 
orgánem dozoru s uvedením druhu a napětí elektrického zařízení a třídy objektu.

1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají

odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy6) a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.7)

(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit projektující organizace; dále je povinna zajistit
nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro
řízení projektování.

(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž
nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 8 nebo 9. Komise pořídí o
zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo
přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich
konáním. V téže lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o
pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky, kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená
pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.

Vyhláška č. 77/1965 §1 - bod 2 b) Oprávnění k obsluze dozerů a traktorů pásových

1. Oprávnění k obsluze stavebních strojů lze udělit jen tomu, kdo
a) dosáhl věku 18 let,
b) je tělesně a duševně schopný a spolehlivý k takové obsluze->lékařská prohlídka
c) absolvoval předepsaný výcvik,
d) prokázal zkouškou odbornou způsobilost -> opakování každé 2 roky
2. Má-li stavební stroj také charakter motorového vozidla nebo parního stroje, lze udělit oprávnění k 
obsluze jen tomu, kdo již má odpovídající řidičský průkaz - skupiny C

STROJNICKÝ PRŮKAZ - Průkaz o oprávnění k obsluze stavebních strojů vydaný na základě 
zkoušky dle Vyhlášky č. 77/1965 Sb.

Seznámení s návodem k obsluze daného stroje, profesní list 

Vyhláška č. 77/1965 §1 - bod 2 d) Oprávnění k obsluze lopatových rypadel pásových, 
automobilových a kolových

1. Oprávnění k obsluze stavebních strojů lze udělit jen tomu, kdo
a) dosáhl věku 18 let,
b) je tělesně a duševně schopný a spolehlivý k takové obsluze->lékařská prohlídka
c) absolvoval předepsaný výcvik,
d) prokázal zkouškou odbornou způsobilost -> opakování každé 2 roky
2. Má-li stavební stroj také charakter motorového vozidla nebo parního stroje, lze udělit oprávnění k 
obsluze jen tomu, kdo již má odpovídající řidičský průkaz - skupiny C

STROJNÍ PRŮKAZ - Průkaz o oprávnění k obsluze stavebních strojů vydaný na základě zkoušky 
dle Vyhlášky č. 77/1965 Sb.

Seznámení s návodem k obsluze daného stroje, profesní list

Vyhláška č. 77/1965 §1 - bod 2 Oprávnění k obsluze nakládacích a vykládacích strojů kolových a 
pásových

1. Oprávnění k obsluze stavebních strojů lze udělit jen tomu, kdo
a) dosáhl věku 18 let,
b) je tělesně a duševně schopný a spolehlivý k takové obsluze->lékařská prohlídka
c) absolvoval předepsaný výcvik,
d) prokázal zkouškou odbornou způsobilost -> opakování každé 2 roky
2. Má-li stavební stroj také charakter motorového vozidla nebo parního stroje, lze udělit oprávnění k 
obsluze jen tomu, kdo již má odpovídající řidičský průkaz - skupiny C (nebo B pokud je dostačující)

STROJNÍ PRŮKAZ - Průkaz o oprávnění k obsluze stavebních strojů vydaný na základě zkoušky 
dle Vyhlášky č. 77/1965 Sb.

Seznámení s návodem k obsluze daného stroje, profesní list

11 STROJNÍK -  hydraulické 
beranidlo (ZOZO)

Beranění prvků
Průkaz o oprávnění k obsluze
stavebních strojů
Proškolení výrobce stroje

Oprávnění k obsluze stavebních strojů které zvláštním opatřením
stanoví ministerstvo stavebnictví, školení každé dva roky, Řidičský průkaz
skupiny C (nebo B pokud je dostačující), minimální věk 18 let, seznámení
s návodem k obsluze daného stroje, Profesní list

Vyhláška 77/1965 Sb. ministerstva
stavebnictví o výcviku, způsobilosti a
registraci obsluh stavebních strojů

12 ŘIDIČ - autodomíchávač (ZOZO) Obsluha autodomíchávače
Průkaz o oprávnění k obsluze
stavebních strojů
Proškolení výrobce stroje

Oprávnění k obsluze přepravníku betonu, školení každé dva roky,
Řidičský průkaz skupiny C, minimální věk 18 let, seznámení s návodem k
obsluze daného stroje, Profesní list

Vyhláška 77/1965 Sb. ministerstva
stavebnictví o výcviku, způsobilosti a
registraci obsluh stavebních strojů

14 ŽELEZÁŘ (OZO) Armování výztuže Živnostenské oprávnění , Svářečský průkaz Svářecí průkaz dle ČSN 05 0705 Z1 Kurz obloukového svařování
obalenou elektrodou

15 OBSLUHA - čerpadlo (ZOZO) Obsluha čerpadla
Průkaz o oprávnění k obsluze
stavebních strojů
Proškolení výrobce stroje

Oprávnění k obsluze přepravníku betonu, školení každé dva roky,
minimální věk 18 let, seznámení s návodem k obsluze daného stroje

Vyhláška 77/1965 Sb. ministerstva
stavebnictví o výcviku, způsobilosti a
registraci obsluh stavebních strojů

16 VAZAČ (ZOZO) Vázání břemen Vazačský průkaz Průkaz vazače ČSN ISO 12480-1

17 JEŘÁBNÍK (ZOZO) Obsluha věžového jeřábu, svislý a vodorovný 
přesun břemen 

Oprávnění k řízení jeřábu příslušného typu, 
Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti 
jeřábníka, Proškolení výrobcem jeřábu

Řidčský průkaz skupiny C, Profesní průkaz rekfalifikace každých 5 let,
Průkaz jeřábníka třídy B - pro věžové jeřáby

Vyhláška 392/2003 Sb. o bezpečnosti
provozu technických zařízení a o
požadavcích na vyhrazená technická
zařízení tlaková, zdvihací a plynová při
hornické činnosti a činnosti prováděné
hornických způsobem. ČSN ISO 12480-
1,ČSN ISO 9926-1

Vyhláška č. 77/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů

STROJNÍK - nakladač (ZOZO) Rozpojování a nakládání zemin a sypkých substrátů

Průkaz o oprávnění k obsluze
stavebních strojů
Proškolení výrobce stroje

10

STROJNÍK DOZERU (ZOZO)8
Vyhláška č. 77/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů

Skývka ornice, planýrování, hrnutí a snímání zemin

STROJNÍK - rypadlo (ZOZO) Hloubení výkopů, rozpojování a nakládání zemin, 
hornin a sypkých substrátů a nesení dalších nářadí

9
Vyhláška č. 77/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů

Průkaz o oprávnění k obsluze
stavebních strojů
Proškolení výrobce stroje

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice §7

6

Seznam profesí vyžadující odbornou způsobilost nebo zvláštní odbornou způsobilost (OZO, ZOZ)

Montáž elektroinstalací   ELEKTRO - pracovníci pro 
samostatnou činnost (ZOZO)

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice  §6

Zákon č. 360/1992 Sb.
Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě

Zákon 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších
předpisů **) § 14 zákona č. 200/1994
Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

VEDOUCÍ PRACOVNÍK (OZO)3 Odborné vedení stavby, kontrola pracovníků 

5

GEODET (OZO)

Zeměměřičské práce, geometrikcé plány, 
vytyčování hranic pozemku a stavby a 
jednotlivých objektů, zaměření skutečného 
provedení stavby, zaměření podzemního a 
nadzemního vedení, průběhy inženýrských sítí

Osvědčení o autorizaci

Příloha č. 4

Osvědčení podle přílohy 3
vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Osvědčení vydané příslušným orgánem dozoru s 
uvedením druhu a napětí elektrického zařízení a 
třídy objektu

Osvědčení podle přílohy 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Průkaz o oprávnění k obsluze
stavebních strojů
Proškolení výrobce stroje

Živnostenské oprávnění4

Projektování elektrických zařízení ELEKTRO - projektant (ZOZO)7
Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice §10

ELEKTRO - revizní technik 
(ZOZO)

Revize elektrických zařízení



18 SIGNALISTA (ZOZO) Navigace jeřábníka, koordinace pracovníků Oprávnění vykonávat práci signalisty Poučení o bezpečnosti práce, znalost navigačních signálů

Osvědčení o odborné způsobilosti z oboru Tesař 36-074-H:,
Střední odborné vzdělání s výučním listem z oboru

Rekvalifikační kurz zakončený zkouškou.

24 LEŠENÁŘ (ZOZO) Montáž a demontáž
pracovního lešení

Osvědčení a průkaz o
způsobilosti v oboru dočasných
stavebních konstrukcí

Základní kurz lešenáře pro montáž a demontáž pracovních lešení

Společná ustanovení ČSN 738101
Podpěrná lešení ČSN 738108
Trubková pracovní lešení ČSN 738107
Dřevěná lešení ČSN 738105
Pojízdné a volně stojící lešení ČSN 738102
Ochranné a záchytné konstrukce ČSN 738106
Bezpečnost a technologické požadavky
pro stavbu a provoz trubkových lešení,
práce ve výškách NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 362/2005
Sb., zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Montáž a demontáž bedněníBEDNIČ (OZO)19

Uchazeč musí mít odbornou způsobilost
k obsluze mechanizovaného ručního
elektrického nářadí podle zákona 42/1987 Sb. a podle zákona 
28/2002 Sb.

Živnostenské oprávnění


