Roční prověrka BOZP-PO provedená v roce:
za farnost/objekt:
Přehled povinných pravidelných kontrol, revizí, odborných prohlídek a zkoušek určených technických zařízení a jejich lhůty.
Základní otázky BOZP - PO

v pořádku ANO/NE/neřeší se

Je označen hlavní vypínač elektrického proudu? (Na dvířkách rozvaděče a v rozvaděči)
Je označen hlavní uzávěr plynu?
Je označen hlavní uzávěr vody?
Je označen hlavní uzávěr topení?
Jsou přístupy k hlavnímu uzávěru vody, plynu, topení, hlavnímu vypínači elektrického proudu volné?
Jsou chodby, schodiště, které jsou součástí únikových cest volné?
Jsou vyznačeny směry úniku osob a nouzový východ?
Je zřetelně označeno číslo tísňového volání s dalšími důležitými kontakty (kontakt na statutára)?
Je k dispozici lékárnička pro poskytnutí první pomoci?
Jsou hasicí přístroje, hydranty volně přístupné a snadno viditelné?
Nehrozí nebezpečí pádu osob? Výškové rozdíly 50 cm a více, zábradlí u schodišť, poškozené schodnice
Nehrozí nebezpečí zásahu el. proudem? Poškozené elektropřístroje nebo jejich přívody, rozvaděče
Požární kniha - je k dispozici a je v ní pravidelný zápis o kontrole stavu požární ochrany?

Přehled revizí a kontrol, kdo revize a kontroly provádí a v jakých časových intervalech
revidované/kontrolované zařízení; kontrolu/revizi provádí

Elektrická zařízení - revize; revizní technik EZ
Hromosvody - revize; revizní technik EZ
El. spotřebiče a přenosné nářadí - revize; revizní technik

kontrola - poznámka - vysvětlivky

datum
provedení

Elektroinstalace budov, od rozvaděčů po zásuvky,
dřevěné budovy revize po 24 měsících
Hist. budovy 60 měs., bud. kolaudované po r.
2007 48 měs., nové kostely a dřevěné 24 měs.
Vrtačky, prodlužovací přívody, konvice,
EZ přímotopy, vysavače, sekačky na trávu

Elektrické spotřebiče - revize; revizní technik EZ

Lednice, počítače, tiskárny

Tlakové nádoby stabilní (TNS) - revize; revizní technik TNS

Expanzomaty na topení nebo vodárnách, tlakové
nádoby kompresorů
Expanzomaty na topení nebo vodárnách, tlakové
nádoby kompresorů
Expanzomaty na topení nebo vodárnách, tlakové
nádoby kompresorů

TNS - vnitřní revize a zkouška těsnosti; revizní technik TNS
TNS - tlaková zkouška; revizní technik TNS

platnost
měsíců

60/24
60/48/24
12
24
12
60
108

Plynová zařízení - kontroly; revizní technik PZ

Plynové kotle, sporáky, přímotopy, plynovody

12

Plynová zařízení - revize; revizní technik PZ

Plynové kotle, sporáky, přímotopy, plynovody

36

Komíny - spalinové cesty - kontroly; kominík

Součásti kontroly je čištění spalinové cesty, týká
se jakékoliv spalinové cesty
Provádí se při kolaudaci, při změně topného
media nebo po komínovém požáru
Provádí se pouze u kotelen s výkonem kotle nad
50 kW, nebo součtu výkonů nad 100 kW
Provádí se pouze u kotelen s výkonem kotle nad
50 kW, nebo součtu výkonů nad 100 kW

Komíny - spalinové cesty - revize; kominík
Odborné prohlídky kotelen III. kat.; revizní technik kotlů
Školení obsluhy kotelny III. kat, revizní technik kotlů

12
stálá
12
36

Hasící přístroje - kontrola, odborně způsobilá osoba v PO

Všechny hasicí přístroje včetně přístrojů umístěných ve
vozidlech

12

Hydranty požárního vodovodu - kontrola, OZO v PO

Všechny typy hydrantů PO

12

Vysvětlivky: OZO v PO - odborně způsobilá osoba v PO, EZ - elektrická zařízení, TNS - tlaková nádoba stabilní, PZ - plynová zařízení

v pořádku
ANO/NE

Další kontroly/revize/školení, které souvisí s celkovou bezpečností a požární ochranou
revidované/kontrolované zařízení; kontrolu/revizi provádí

kontrola - poznámka - vysvětlivky

datum
provedení

platnost
měsíců

Elektrická požární signalizace - kontrola, OZO v PO

V budovách vybavených elektrickou požární signalizací

12

Bezpečnostní tabulky - kontrola, OZO v PO

Vzhled a umístění bezpečnostních tabulek, na únikových
cestách fotoluminiscenční

12

Požární dveře - kontrola, OZO v PO

Pouze u budov takto vybavených v místech dělících
příček požárních úseků

12

Nouzové osvětlení - kontrola, OZO v PO

V budovách vybavených nouzovým osvětlením na
únikových cestách

12

Požární prostupy, požární klapky - kontrola, OZO v PO

V budovách vybavených prostupy a požárními klapkami
na dělících konstrukcích požárních úseků

12

Požární sádrokarton - kontrola, OZO v PO

V budovách vybavených požárním sádrokartonem na
dělících konstrukcích požárních úseků

12

Samočinné hasicí zařízení - kontrola, OZO v PO

V budovách vybavených samočinným hasicím zařízením

12

Zařízení na detekci hořl. plynů a par - kontrola, OZO v PO

V budovách vybavených kouřovými nebo optickými čidly,
případně samočinným hasicím systémem

12

Školení o požární ochraně, OZO v PO nebo vedoucí

Podle zákona o požární ochraně se školí zaměstnanci a
případně další spolupracující osoby

24

Školení o požární ochraně vedoucích, OZO v PO

Vedoucí, nebo administrátory a provozovatele musí
proškolit a zkontrolovat písemným testem OZO v PO

36

Preventivní požární prohlídka; OZO v PO

Budovy dle začlenění bez zvýšeného požárního nebezpečí
dle § 4, odst. (1) písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.

12

Preventivní požární prohlídka; OZO v PO

Budovy dle začlenění se zvýšeným požárním nebezpečím
dle § 4, odst. (1) písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.

6

Preventivní požární prohlídka; OZO v PO

Pouze v budovách zvláštního významu dle nařízení
Jihomoravského kraje č. 1/2003

3

Školení BOZP - PO na staveništi

V případě stavby nebo rekonstrukce seznámení s riziky
konkrétního pracovního prostředí

12

Školení požární hlídky; OZO v PO

Požární hlídka se ustanovuje v prostorech se zvýšeným
požárním nebezpečím a nejméně třemi zaměstnanci

12

Regály - kontrola; obsluha regálu, pověřená osoba

Jedná se o kontrolu regálů (ne police ve skříních nebo
knihovnách)dle NV 378/2001 Sb.

12

Zvony - kontrola; obsluha zvonů, pověřená osoba

Jedná se o kontrolu po zimním a letním období kvůli
tepelné roztažnosti materiálů

Další otázky BOZP - PO

6

v pořádku ANO/NE/neřeší se

Je provedeno začlenění činností dle požárního nebezpečí § 4 zákona č. 133/1985 Sb.?
Je provedeno stanovení zabezpečení požární ochrany dle § 6 zákona č. 133/1985 Sb.?
Je vypracován plán dle nařízení JMK č. 3/2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob? Venkovní poutě, slavnosti... nad 500 osob, slavnosti, poutě,
2
pohřby... ve vnitřních prostorách, kde na jednu osobu je menší prostor než 5m
V případě, kdy farnost má zaměstnance, je zpracována kategorizace prací?
Má zaměstnanec zařazený do kategorie I. - IV. platnou pracovnělékařskou prohlídku dle vyhl. 79/2013?
Má katechet/ka vyučující náboženství ve škole platnou pracovnělékařskou prohlídku dle vyhl. 79/2013?

Zápis roční prověrky BOZP-PO provedl:

v pořádku
ANO/NE

Podpis:
dne:

