Potřebujette proškolitt ODPOVĚD
DNOU OSOB
BU za BOZP
P, PO, OŽP
ANO

9 Jste sm
mluvní partneer ČEZ vykonávající činno
ost v areálu ČČEZ
9 Jste nájjemce objekktů či prostorr v areálu ČEZZ
9 Budetee školit své řaadové zaměsstnance pro vstup
v
do ele ktrárny

Odpově
ědná osoba za BOZP, PPO, OŽP
•
•
•
•

je scchopna komu
unikovat na uurčité odborné úrovni prroblematiku BOZP, PO, OŽP,
O
rozumí a zná výkklad zákonů, vyhlášek a nařízení
n
vládyy z této oblassti
musí být trvale přítomna nna lokalitě, ale
a měla by ji znát
nem
je jedna na lokalitu (elektrárnnu), může mít
m na starosti i více lokaliit
ové zaměstnaance své i svýých dodavatelů pro získáání vstupu na
a lokalitu
může školit řado
(elekktrárnu)

Potřebujette proškolitt VEDOUCÍ PRÁCE

ANO

9 Přebírááte od ČEZ prracoviště PRAACOVNÍM PŘŘÍKAZEM
9 Pracovník bude SÁM
M provádět práce v technologických a výrobních prostorách
BEZ pra
acovního příkkazu DÉLE ne
ež 2 hodiny

Vedouccí práce
•
•
•
•
•

je ossoba pověřen
ná vedením pracovní sku
upiny pro výkkon činnosti podle úkolu
praccovního příka
azu
je ossoba oprávně
ěná při přebíírání a předáávání pracoviště či zaříze ní pro výkon
n činnosti
má zkušenosti,
z
autoritu,
a
zod povědnost, např.
n
mistr, parťák,
p
stavbbyvedoucí
je trvvale přítome
en na lokalitěě při provádě
ění prací
je ossoba pověřen
ná konečnouu odpovědno
ostí za dodržo
ování podmíínek bezpečn
nosti
prácce

Stačí škole
ení pro ŘAD
DOVÉ ZAMĚĚSTNANCE
ško
olí Vaše odp
povědná osooba za BOZP
P, PO, OŽP

9 Nepraccujete na tecchnologickém
m zařízení (stravování, úkklid, kancelářře, …)
9 Pravideelně dovážítee a odvážíte materiál či odpad
o
z areállu ČEZ
ANO
9 Provádíte pravidelnné kontroly, servisní neboo revizní činnnosti na nevýýrobním
zařízení apod.

Řadový zaměstnan
nec dodava tele nebo Návštěva?
N
•
•
•

řado
ový zaměstna
anec smluvníího partneraa proškolený pro vstup naa elektrárnu
odpo
ovědnou oso
obou za BOZPP, PO, OŽP
návšštěva = nemů
ůže se pohybbovat bez stáálého doprovvodu vedouccího
prácce/odpovědn
ného zaměstnnance smluvvního partnera/navštívenného zaměstnance
ČEZ
ůže provádětt práce na te
echnologické
ém zařízení
návšštěva = nemů

Případnéé nejasnosti konzultujte
e s osobou oddpovědnou ve
v věcech te
echnických zaa ČEZ uvede
enou ve
smlouvěě či se správccem zařízeníí/objektu.

