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TÉMA: ZÁKLADNÍ A PAKOVANÉ  ŠKOLENÍ OBSLUHY BIOPLYNO VÝCH 
STANIC, ZÁKLADNÍ A OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ OSOB ODPOV ĚDNÝCH ZA 

PROVOZ BIOPLYNOVÝCH STANIC 
 

Na základě požadavku Zákoníku práce §103 ods.2) a 3), který stanovuje povinnost zaměstnavateli, cituji: 

„Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít 
zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty 
první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále 

a) při změně 
1. pracovního zařazení, 
2. druhu práce, 

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, 
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob 
ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení 
podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.“ 

Proto pro Vás organizujeme odborná školení pro obsluhu bioplynové stanice a osoby odpovědné za provoz bioplynové stanice.  
Zajištěním uvedeného školení, které je koncipováno jako soubor všech základních a  odborných školení pro danou profesi, plní 
zaměstnavatel jednu ze základních zákonných povinností jak je výše uvedeno.  

Protože jsme si vědomi, že každá bioplynová stanice je svým provedením specifická  z hlediska instalované technologie, nabízíme 
po vzájemné dohodě s provozovatelem BPS doplnění kursu o odbornou způsobilost dle místních podmínek bioplynové stanice, ať 
je to např. obsluha zdvihacích zařízení,vázacích prostředků, vysokozdvižných vozíků, dopravníků a nakladačů. 

Pro koho je seminá ř určen 

Pro osoby (obsluhy nebo osoby odpovědné za provoz), které jsou nově zařazeny na uvedenou pracovní pozici. Z uvedeného 
důvodu je školení koncipováno jako dvoudenní. 

Pro osoby (obsluhy nebo osoby odpovědné za provoz), které jsou již uvedenou pracovní pozici vykonávají a školení je opakované 
např. z důvodu změny předpisů. Z uvedeného důvodu je školení koncipováno jako jednodenní. 

Rozsah školení 

• Školení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob stabilních - základní  nebo opakovaný kurs 
• Školení a přezkoušení obsluhy  plynového zařízení  - základní  nebo opakovaný kurs 
• Školení a přezkoušení v rozsahu osoby poučené dle §4 vyhl.č.50/1978 Sb. - základní  nebo opakovaný kurs 
• Školení a přezkoušení pro osoby provádějící práce ve výšce  a nad volnou hloubkou - základní  nebo opakovaný kurs 
• Seznámení s právními předpisy a profesní zaškolení   k obsluze bioplynové stanice  bezpečnost práce a požární ochrana 

- základní  nebo opakovaný kurs 
• Seznámení se způsobem poskytování první pomoci při úrazu el. proudem a při visu - základní  nebo opakovaný kurs 
• Seznámení s environmentální problematikou při zajištění provozu BPS, seznámení s provozními  a havarijními plány  - 

základní  nebo opakovaný kurs 

Materiály, které obdrží ú častník po provedeném školení: 

• Osnovy školení pro každý typ školení, doklady o přezkoušení a záznam o provedeném školení. 
• Tištěné studijní materiály. 
• CD s vybranými dokumenty PO, BOZP a ŽP bioplynových stanic. 
• Presentace vhodných OOPP pro obsluhu a osobu odpovědnou za provoz BPS. 
• Nabídka detektorů  plynů apod., včetně ukázky jejich funkce v praxi a zkušeností z praxe  
• Při dvoudenním semináři návštěva Bioplynové stanice a ukázka funkce navržených opatření v praxi. 
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Odborní lekto ři 

Zástupce advokátní kancelá ře s odborným  zaměřením na pracovněprávní problematiku, problematiku bioplynových stanic,  
zastupování při správním řízení orgány státní správy . http://akblazek.cz 

• OZO v požární ochran ě a  prevenci rizik , koordinátor pro přípravu a realizaci staveb  s odborným  zaměřením na 
pracovně právní problematiku, problematiku bioplynových stanic,  zastupování při  kontrolách a v při správním řízení  
orgány státní správy. 

• Soudní znalec pro environmentální oblast . Externí environmentální poradce. Externí bezpečnostní poradce pro 
přepravu nebezpečných věcí (ADR) tř. 2-9  (tzn. všechny látky vyjma výbušných) http://www.envirotechcz.eu 

• Revizní technik elektrických za řízení s oprávněním „B“ a dlouholetými zkušenostmi z provozu BPS. 
• Revizní technik plynových  za řízení s  dlouholetými zkušenostmi z provozu BPS a zpracovatel TDG 98302 plynové 

hospodářství bioplynových stanic. 
• Revizní technik tlakových za řízení s dlouholetými zkušenostmi z provozu BPS a zpracovatel TDG 98302 plynové 

hospodářství bioplynových stanic. 
• Poskytovatel pracovn ělékařsých služeb s dlouholetou praxí. 
• Po každém školení  možnost konzultace s odbornými letory na danou problematiku v ceně kursu. 

Místo konání školení  

Plzeň , BEST WESTERN HOTEL TREND 

Adresa:  Kovářská 2844/13a  
301 00  Plzeň-Jižní Předměstí 

GPS:  N 49°44.83067', E 13°22.16562' 
WWW:   http://www.trend-hotel.cz 

Cena 

Cena jednodenního školení  je stanovena na 4.550,- Kč bez DPH. 

Cena dvoudenního školení je  8.500- Kč bez DPH. 

 

V ceně je zahrnuto: 

• Náklady na samotné školení  a přezkoušení 

• Občerstvení (coffee breaks, oběd) 

• Studijní a podpůrné materiály 

Po obdržení objednávky a potvrzení termínu,  zašleme fakturu k úhradě.  Na základě provedené úhrady  bude žadatel 

zařazen do kursu. Vyhrazujeme si právo z důvodu malé obsazenosti kursu, provést změnu termínu. 

Přihláška na:   http://www.bozplindova.cz/wp-content/uploads/2014/03/Přihláška.doc 

 Popřípadě Vám ji na vyžádání zašleme e-mailem.   

Program semináře 

Zašleme po uhrazení faktury za školení .   

 

Ubytování: 

Je možné přímo v hotelu.  V ceně ubytování je hotelová snídaně, dle požadavků účastníku je možné zajistit večeři. 

Cena pro účastníky skolení je: 

995,- Kč/jednolůžkový pokoj 

1500,-Kč/dvoulůžkový pokoj 

Plzeň , BEST WESTERN HOTEL TREND 

Kontaktní údaje 

Adresa:  Kovářská 2844/13a  
301 00  Plzeň-Jižní Předměstí 

GPS:  N 49°44.83067', E 13°22.16562' 
Tel:    +420 373 720 622  
WWW:   http://www.trend-hotel.cz 
Email:   trend@trend-hotel.cz 


