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Bezpečnost práce
a požární ochrana
- Dokumentace a školení pro firmy
s Ing. Petrem Dostálem - odborníkem v oblasti BOZP a PO

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve firmách a společnostech dnes již v žádném případě nelze redukovat 
pouze na ochranu zaměstnavatelů před eventuálními postihy při vzniku pracovních úrazů.
Bezpečnost práce je dávána na úroveň ostatním nezbytným povinnostem zaměstnavatelů a přesně tak je 
v rámci vyspělých zemí EU, ke kterým se řadí i Česká republika, chápána a respektována.
Ve stejném postavení vůči zaměstnavatelům je i systém požární ochrany, který spolu s bezpečností práce 
tvoří naprosto nezbytný komplex povinností zaměstnavatelů nejen vůči zaměstnancům, ale i vůči ostatním 
subjektům v rámci pracovně právních vztahů.

» kompletní školení vašich zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany; zpracování
povinné dokumentace; zpracování pokynů pro poskytnutí I. pomoci; zastupování při jednáních s  
inspektorátem práce; zastupování při jednáních s hasičským záchranným sborem…

» pro pracovníky odpovědné za bezpečnost práce; technické ředitele; personalisty; provozní ředitele;
vedoucí zaměstnance

1. Bezpečnost práce
základní směrnice pro zajištění bezpečnosti práce ve firmě,
registr rizik ve firmě,
školení bezpečnosti práce pro zaměstnance, pro vedoucí zaměstnance, 
školení řidičů referentských vozidel,
zpracování základní informace o rizicích pro cizí osoby vykonávající práce na pracovišti firmy,
zpracování kategorizace práce,
zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky,
zpracování směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
zpracování místních provozně dopravních předpisů pro používání dopravních prostředků,
zpracování místních provozně bezpečnostních předpisů pro používání strojů, technických zařízení, nářadí,
zpracování interních pokynů pro provozování pracovních činností ve firmě,
šetření pracovních úrazů,
zpracování interních kontrol bezpečnosti práce,
zastupování při jednáních s inspektorátem práce, hygienickými stanicemi,
zpracování pokynů pro poskytnutí I. Pomoci
2. Požární ochrana
zpracování začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí,
stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
zpracování požárních řádů,
zpracování požárních poplachových směrnic,
školení zaměstnanců o požární ochraně,
školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
odborná příprava preventivních požárních hlídek,
odborná příprava preventistů požární ochrany,
vedení požární knihy,
zastupování při jednáních s hasičským záchranným sborem
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