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ÚVOD

Již 20 let působí autorizovaný inspektor Jiří Dvořák na trhu odborně kvalifikovaných služeb,
v oblasti BOZP, hygieny práce, PO a EMS.
Nabízené služby jsou vedeny v elektronické podobě dodavatelem služeb a u smluvního
zaměstnavatele ve fyzické verzi, pro zajištění zákonné povinnosti zaměstnavatele při
kontrolní činnosti orgánů SOD.
Nabízená služba je též podkladem pro získání certifikace ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001 a
dále pro aktualizaci zavedené řízené dokumentace certifikované osoby.
Know-how bylo rozvíjeno dlouhodobou praxí v oboru a uplatňováním právní legislativy na
pracovištích smluvních partnerů.
V rámci služeb je poskytováno plně kvalifikované zastupování smluvní firmy v oblasti BOZP,
hygieny práce, PO a EMS dle požadavků objednatele nebo též poradenskou formou k
samostatným tématům povinností zaměstnavatele.
Referencemi kvality dlouhodobě poskytovaných služeb v oblasti BOZP, hygieny práce, PO a
EMS, je jednak spolehlivost a rychlost plnění požadavků zaměstnavatele a dále společenská
bezúhonnost, garantující ochranu oprávněných zájmů smluvních partnerů.
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

V oblasti BOZP je zajišťována služba k zákonnému plnění povinností zaměstnavatele nebo
osoby, která sama pracuje a nikoho nezaměstnává:

_ podávání návrhů na uspořádání pracoviště dle ergonomických pravidel a požadavků,
_ vyhodnocování rizik a nebezpečí včetně návrhů pro přijatá opatření,
_ podávání návrhů na kategorizaci prací a pracovišť,
_ zpracování a aktualizování dokumentace místních provozně bezpečnostních předpisů,
_ zpracování podkladů pro evidenci všech pracovních úrazů,
_ podávání návrhů pro plnění náhrad odškodnění následků pracovního úrazu,
_ vypracování dokumentace poskytování 1.pomoci,
_ zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, pro poskytování první pomoci,
_ školení zaměstnanců a osob, které jsou s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovišti,
_ podávání návrhů na plán školení, revizí, údržby, úklidů a údržby,
_ sledování a aktualizování platných právních a ostatních předpisů, souvisejících s předmětem
podnikání zaměstnavatele,
_ vypracování pravidel poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
eliminujících rizika a nebezpečí, vyplývající z pracovní náplně zaměstnanců a smluvních
osob,
_ zpracování podkladů pro zajišťování závodní preventivní péče,
_ podávání návrhů pro výběr zdravotnického zařízení, k zajištění komplexnosti zdravotního
vyšetření zaměstnanců v souladu s kategorizací prací a pracovišť vč rizikovosti práce,
_ podávání návrhů a odborné zdravotnické vyšetření řidičů speciálních vozidel a vozidel nad
7,5 tuny,
_ řešení podmínek hygieny práce,
_ sledování výsledků revizí, kontrol, zkoušek, údržby, atd..,
_ výběr požadované odborné způsobilosti dodavatele dalších služeb např. autoškola, lektor
školení způsobilosti obsluhovatelů motorových vysokozdvižných vozíků, atd..,
_ návrhy provedení a doplnění bezpečnostních značení a signalizace,
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_ provádění ročních prověrek BOZP na pracovištích zaměstnavatele,
_ vypracování dokumentace analýzy rizik, vyplývající z jednotlivých prací a pracovišť
zaměstnavatele,
_ zastupovat zaměstnavatele při zajištění povinnosti vzájemné informovanosti zaměstnanců
jiných zaměstnavatelů, vykonávajících práce na společném pracovišti,
_ účast při kontrole orgánů SOD,
_ vypracování zpráv z kontrol SOD,
_ další nevyjmenované služby k zajištění povinnosti zaměstnavatele, vyplývající z předmětu
podnikání.

Jiří Dvořák – autorizovaný inspektor
U Vodojemu 1010/19, 589 01 Třešť
+420 952 464
dvorak_jiri@seznam.cz

IČ: xxxxxxx

ŠKOLENÍ

Pro naplnění povinnosti zaměstnavatele nepřipustit k práci zaměstnance nebo jinou osobu, u
které by nebyla zajištěna prokazatelně odborná způsobilost znalostí právních a ostatních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci, dále znalostí místních provozně bezpečnostních
předpisů zaměstnavatele a návodu k obsluze zařízení, stroje nebo vozidla obsluhované
zaměstnancem nebo osobou pověřenou výkonem práce a výkonem odborné obsluhy.
_ školení, seznámení, poučení a ověření znalostí a porozumění vedoucích zaměstnanců,
zaměstnanců a jiných osob s právními a ostatními předpisy, pokyny, návody a pravidly
bezpečné práce, vztahující se k vykonávané činnosti na pracovišti zaměstnavatele,
_ školení zhotovitelů smluvních prací,
_ vypracování podkladů školení cizích osob (návštěv),
_ vypracování pravidel bezpečné práce, závazné pro všechny zaměstnance a osoby,
přicházející na pracoviště zaměstnavatele,
_ školení referentů motorových vozidel dle ustanovení místního provozně bezpečnostního
předpisu,
_ podávání návrhů periodického školení řidičů referentů a řidičů,
_ školení práce ve výškách,
_ školení odborné způsobilosti lešenářů,
_ zajištění školení odborné způsobilosti obsluhovatele motorového vysokozdvižného vozíku,
_ školení pravidel bezpečné práce při ruční manipulaci s břemeny,
_ školení a seznámení zaměstnanců s významem vyhlášení zakázaných prací ženám a
mladistvým,
_ provádění školení zhotovitelů stavebních a řemeslných prací,
_ školení pro nakládání s chemickými látkami a přípravky v souladu s ustanovením zákona,
_ školení obsluhovatele motorové řetězové pily a křovinořezu,
_ školení odborné způsobilosti obsluhovatele plynového zařízení, tlakového zařízení,
zdvihacího zařízení a elektrického zařízení,
_ školení zaměstnanců a jiných osob pro zajištění způsobilosti obsluhovat elektrické zařízení
v rozsahu § 4 vyhlášky č.50/1978 Sb.,
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_ školení poskytování 1.pomoci,
_ zajištění seznámení s významem a plněním ustanovení pravidel OHSAS,
_ školení se systémem nakládání s odpady,
_ školení odborné způsobilosti obsluhy stavebních strojů a stavební mechanizace,
_ další nevyjmenované služby k zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců a jiných osob, dle
potřeb zaměstnavatele, vyplývající z předmětu podnikání
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KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Služba náplně koordinátora BOZP na staveništi vychází ze zákonného ustanovení zákona
č.309/2006 Sb.
Pro přípravu stavby:
_ vypracovat pro investora (zadavatele) stavby přehled právních a ostatních předpisů,
vztahujících se ke stavbě,
_ informovat zadavatele stavby o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout,
_ podat oznámení pro OIP,
_ předat zhotoviteli stavebních prací informace o rizicích,
_ dávat podněty na ekonomicky přiměřená technická opatření,
_ poskytovat odborné konzultace a doporučení,
_ zpracovat plán BOZP na staveništi.
Pro realizaci stavby:
_ aktualizovat plán BOZP na staveništi dle aktuálního stavu staveniště, dle postupu prací a
plnění harmonogramu prací,
_ sledovat dodržování pracovních postupů, technologických postupů v rozsahu podmínek
bezpečné práce,
_ řídit koordinaci bezpečné práce mezi zhotoviteli stavebních prací,
_ vyžadovat plnění přijatých opatření k zajišťování podmínek bezpečné práce,
_ kontrolovat plnění a zásady prevence rizik,
_ dávat podněty na technická řešení a zajištění podmínek BOZP na staveništi,
_ informovat zhotovitele o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP a vyžadovat bezodkladnost
odstranění možných zdrojů pracovních úrazů a havárií,
_ kontrolovat zajištění staveniště podle ustanovení prováděcích předpisů,
_ vykonávat zástup při kontrolních dnech,
_ sledovat dodržování plánu BOZP na staveništi,
_ kontrolovat dodržování zákazu požívat alkohol a JNL na staveništi nebo mimo staveniště v
pracovní době a nastupování na staveniště pod vlivem alkoholu a JNL,
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_ kontrolovat plnění povinností zaměstnavatele dle ustanovení zákoníku práce a prováděcích
předpisů,
_ kontrolovat zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců a jiných osob (zhotovitelů),
_ kontrolovat platnost školení, oprávnění, revizí a provozní dokumentace používaných
zařízení, strojů a přístrojů, technologie, nářadí a vozidel vč stavebních strojů a mechanizace a
manipulačních vozidel,
_ kontrolovat poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků vč
poskytování ochranných nápojů v souladu s ustanovením hygienických předpisů,
_ kontrolovat pravidla bezpečné práce při provádění práce ve výškách, provádění a
zabezpečování zemních a výkopových prací, zajišťování bezpečných přechodových lávek a
můstků vč bezpečného používání žebříků a osobních prostředků pro práci ve výškách a nad
volnou plochou,
_ kontrolovat význam, funkčnost bezpečnostního značení,
_ kontrolovat schůdnost a osvětlení vnitřních komunikací a komunikací venkovních při
snížené viditelnosti,
_ kontrolovat zavedený systém separování a nakládání s odpady vč způsobu zajištění ochrany
životního prostředí
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ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ

V oblasti životního prostředí plnění povinností původce odpadů, provozovatele zdroje
znečišťování ovzduší, původce obalů a povinnosti odpovědné osoby při nakládání s vodami.

_ aktualizace právních a ostatních předpisů,
_ vypracování provozní dokumentace ŽP,
_ vypracování provozních řádů, dle zákonné povinnosti původce nebo provozovatele,
_ podávání žádostí za účelem získání nebo udržení platnosti oprávnění nakládat s
nebezpečnými odpady, provozovat zařízení ke zpracování odpadů, využívat povrchové vody
v technologii provozu vč vypouštění odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních,
atd..,
_ vedení průběžné evidence odpadů,
_ vypracování provozní dokumentace zařízení znečišťování ovzduší,
_ zajišťovat registraci a hlášení do systému IRZ, ISOP, EKOKOM,
_ vypracovat analýzu rizik na ŽP,
_ aktualizovat provozní dokumentaci,
_ provádět školení zaměstnanců a jiných osob k plnění povinností zaměstnavatele a původce
nebo provozovatele zařízení znečišťování životního prostředí,
_ asistence při kontrole orgánu SOD
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POŽÁRNÍ OCHRANA

Služba zajišťována odborností v oblasti PO, zajistí zákonnou povinnost zaměstnavatele.

_ vypracování a aktualizování dokumentace PO,
_ zpracování požární poplachové směrnice pro jednotlivá pracoviště,
_ provádění školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a jiných osob k zajištění zákonné
povinnosti zaměstnavatele,
_ zajištění pravidelného školení požárních hlídek,
_ provádění preventivních kontrol PO,
_ provádění prověrek školení PO,
_ zajišťování provádění revizí a kontrol ručních hasících prostředků,
_ zajišťování a provádění revizí požárního vodovodu vč požárního hydrantu,
_ aktualizace seznamu platných předpisů PO,
_ zajištění zpracování odborného posouzení stavby, dle ustanovení předpisů PO,
_ účast při kontrole orgánů SOD
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