
 

 

Pracovní pokyn č. 1 - Opatření proti COVID-19 

 

Tento interní předpis ustanovuje základní opatření pro pořádání zkoušek odborné 

způsobilosti související s výskytem epidemie COVID-19 v České republice. 

 

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v České republice a navyšujícímu 

se počtu onemocnění novým koronavirem COVID-19 vydáváme tento interní předpis 

jednatele společnosti. 

 

Tento interní předpis je určen pro všechny zaměstnance společnosti, členy zkušební 

komise, členy odvolací komise, dozor. 

 

1. Základní opatření 

Všechny osoby účastnící se zkoušek odborné způsobilosti, tedy členové zkušební komise, 

členové odvolací komise, dozor, uchazeči o složení zkoušky odborné způsobilosti budou 

dodržovat následující opatření: 

1. Maximální počet účastníků zkoušky odborné způsobilosti se řídí aktuálními 

pravidly vyhlášenými vládou ČR. Je-li počet účastníků omezen, musí být zajištěno, 

že celkový počet osob nepřesáhne hranici požadovanou vládou ČR. Bude-li vládou 

ČR požadováno zrušení všech vnitřních akcí, je společnost povinna zrušit všechny 

termíny zkoušky odborné způsobilosti. Společnost zajistí účastníkům náhradní 

termíny konání v době, kdy bude možné zkoušky odborné způsobilosti opět 

pořádat. 

2. Dodržování rozestupů mezi uchazeči o složení zkoušky odborné způsobilosti (dále 

jen „uchazeči“). Dodržování rozestupů mezi uchazeči a členy zkušební komise 

(dále jen „komisaři“) nebo dozorem. Vždy musí být dodržena minimální 

vzdálenost stanovená vládou ČR k datu konání zkoušky. 

3. Všichni přítomní na zkoušce odborné způsobilosti dbají pokynů komise/dozoru. 

Nebude-li uposlechnuto pokynů komise/dozoru, může být uchazeč ze zkoušky 

odborné způsobilosti vyhoštěn. 

4. U vstupu do zkouškové místnosti bude připravena dezinfekce rukou, kterou 

všichni přítomní uchazeči, komisaři a dozor povinně použijí. Je doporučeno využití 

ochranných rukavic po celou dobu přítomnosti na zkoušce odborné způsobilosti. 

Komisař/dozor zajistí před konáním zkoušky odborné způsobilosti dezinfekci 

počítačů, na kterých bude vykonávána zkouška odborné způsobilosti. 

5. Uchazeči, komisaři a dozor, kteří jsou fyzicky přítomni na zkoušce odborné 

způsobilosti, budou povinně nosit roušky po celou dobu zkoušky. Komisaři, kteří 

vykonávají dohled na zkouškou odborné způsobilosti vzdáleně přes kamerový 

systém dodržují pravidla vyhlášená vládou ČR k datu konání zkoušky. 

6. Uchazeči, komisaři a dozor používají vlastní psací potřeby a kalkulačky. Bude-li 

zapůjčena psací potřeba, nebude ji uchazeč vracet. Smyslem tohoto opatření je 

minimalizace přenosu onemocnění na jinou osobu. 

7. Bude-li využita náhradní forma zkušebního testu v listinné podobě, musí uchazeč 

nechat test na místě, kde test vypracoval. Jde o bezpečnostní pravidlo pro 

minimalizaci kontaktu mezi uchazečem, komisí a dozorem.  

8. Má-li uchazeč ukončenou zkoušku odborné způsobilosti neprodleně opustí 

zkušební místnost. Výsledek zkoušky odborné způsobilosti bude uchazeči sdělen 

elektronickou cestou. 

9. Bude-li chtít uchazeč podat odvolání, bude tak učiněno elektronickou cestou. 

Členové odvolací komise nebudou mít fyzický kontakt s uchazečem, budou řešit 

celý proces odvolání elektronickou cestou, vč. vyrozumění uchazeče o výsledku 

odvolání.  

 

 

2. Závěrečná ustanovení 

1. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 12.10.2020. 

 


