
 

NAŠE DEVIZY PRO VÁS 

• ODBORNOST  

• ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

• PROFESIONALITA 

• ZKUŠENOST  

• VĚCNOST A OBJEKTIVNOST 

• AKTUÁLNOST 

• RYCHLOST A OBĚTAVOST 

• ZODPOVĚDNOST 

• KOMPLEXNOST 

• VSTŘÍCNOST  

• OPERATIVNOST 

Řešení pro vás na míru 
D OD AVATELSKY Z AJ I STÍ ME PR O VAŠÍ  OR GANI Z AC I OBLASTI  BOZ P A PO, 

Z PR ACU J EME POTŘEBN OU D OKU MEN TAC I,  Z AJI STÍ ME J EJ Í PR AVI D ELN OU AKTU ALIZ ACI 

flexibilní řešení pro 
     potřeby vašich činností 

Zajistíme zastupování organizace při jednání a 
kontrolách orgánů státního dozoru 

(OIP, HZS, KHS, TIČR). 

ŠKOLENÍ ZAM ĚSTNANCŮ, VEDOUCÍCH, 
PROFESNÍ ŠKOLENÍ  
 

Zajistíme v potřebných lhůtách základní školení 
všech zaměstnanců o právních a ostatních 
předpisech z BOZP a PO. Podle potřeby 
organizace zajistíme speciální profesní školení, 
jako jsou např.:   
 

• práce ve výškách 
• obsluha motorových vozíků 
• práce s motorovou pilou nebo křovinořezem 
• práce s chemickými látkami 
• obsluha plynových, tlakových nebo zdvihacích 
zařízení 
• topič i nízkotlakých kotelen 

 

SLUŽBY PRO ŘÍZENÍ BOZP a PO 
 

Zrealizujeme pravidelné prověrky BOZP a PO na 
pracovištích a předložíme návrhy opatření pro 
zlepšení organizace BOZP a PO. Vypracujeme 
směrnice pro řízení BOZP a organizaci PO. 

REVIZE TECHNICKÝCH ZA ŘÍZENÍ  
 

Podle potřeb organizace zajistíme nebo zprostředkujeme 
pravidelné revize technických zařízení. Za organizaci budeme 
sledovat termíny revizí, aby nedošlo k jejich expiraci. 

REV IZE A PROHLÍDKY  
 

• zdvihací zařízení  
• tlakové nádoby 
• kotelny  
• motorové vozíky 
• plynová zařízení 
• stroje a zařízení 

Ve spolupráci se zástupci organizace 
vyhodnotíme a stanovíme typ prostředí a zařízení 
a v návaznosti časový plán a termíny revizí. 
Navrhneme jmenování odpovědných osob za 
provozovatele a obsluh u těch zařízení, kde to 
vyžadují platné předpisy. 

 

 

• žebříky, regály  
• elektro zařízení 
• hromosvody  
• motorové pily 
• výtahy a vrátky 
• požárně bezpečnostní 

JJAAKK  TTOO  FFUUNNGGUUJJEE  
Bezpečnostní technik pravidelně 

navštěvuje organizaci. Po převzetí 
se seznámí s organizací a 

provede  interní audit stávající 
BOZP a PO a navrhne potřebná 

opatření. Dohodne se zástupci 
organizace harmonogram 

zpracování dokumentace, kterou 
následně zpracuje a utřídí. 

Dohodne časový plán potřebných 
školení a revizí. 

DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  
Dokumentace se zpracovává na 

základě požadavků platné 
legislativy. Bezpečnostní technik 

si zajistí na místě potřebné 
informace, na jejich podkladě 

zpracuje relevantní dokumentaci 
na míru potřebám organizace. 
Kompletní dokumentace je po 

zpracování uložena u organizace 
a je jejím vlastnictvím. 

ŠŠKKOOLLEENNÍÍ  AA  RREEVVIIZZEE  
Opakovaná i profesní školení 

provádí bezpečnostní technik, 
příp. jím zprostředkovaný školitel 

dle možností a požadavků 
organizace. 

Revize a prohlídky technických 
zařízení jsou sjednávané 

individuálně dle druhu zařízení. 
Na profesní školení a revize je 

vždy předložena cenová nabídka. 

ABEPO, s.r.o.  
Částkov a 818/76 
326 00 PLZEŇ 
Tel.: 777 669 310   
e-mail: info@abepo.cz 
www.abepo.cz 

zajiš tění 
konzultace  
doku mentace 
školen í 
rev ize 
zas tupování 

NNaabbííddkkaa    BBOOZZPP  &&  PPOO  

Od 1.1.2012 platí nové 
podmínky pro 
odbornou zp ůsobilost 
„bezpe čnostních 
technik ů“!  
Máme odbornou 
způsobilost podle Zák. 
309/2006 Sb. => jsme 
pro Vás tím správným 
partnerem. 

Minimální rozsah dokumentace BOZP a PO 
v každé organizaci 

s.r.o.  

Č INNOST KOORDINÁTORA BOZP NA STAVBÁCH  
 

Zajistíme činnosti koordinátora BOZP na stavbách v přípravné i 
realizační fázi výstavby. 

= NA DSTANDARDNÍ PROFI SLUŽBY  

ZA BEZKONKURENČNÍ CENY 

!!!!!!!!        

horká linka  

777 669 310 
e-mail 

info @abepo.cz  

www. abepo .cz 

VVaaššee  bbeezzppeeččnnoosstt  jjee  vvee  
vvaaššiicchh  rruukkáácchh!!  

  

MMůůžžeemmee  VVáámm    
ss  ttíímm  ppoommooccii..  


