22. Školení PO a legislativa
http://www.guard7.cz/skoleni-po-a-legislativa
Z jakých právních předpisů vyplývá povinnost firem školit zaměstnance
a další osoby o požární ochraně?
Legislativa stanovuje povinnost školení PO odlišně pro:

ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM
A VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM
Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci)

ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOSTI BEZ
ZVÝŠENÉHO POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
V § 16, Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně je stanoveno:
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti
uvedené v § 4 odst. 2 nebo 3 (tj se zvýšeným nebo vysokým
nebezpečím) jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců
o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do
preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany." Z
tohoto právního předpisu tedy vyplývá, že právnické osoby a podnikající
fyzické osoby provozující činnosti bez požárního nebezpečí nejsou
povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které neprovozují
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním
nebezpečím tedy nevzniká povinnost zabezpečovat školení
zaměstnanců o požární ochraně ve smyslu § 16 zákona o požární
ochraně. Mají však za povinnost seznamovat zaměstnance s právními a
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti
technických zařízení a ochrany zdraví při práci. Mezi tyto předpisy patří i
předpisy o požární ochraně – viz § 133 odst. 1 písm. f) a § 273 odst. 1
zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů."
Přestože se zdroj odvolává na zrušený Zákon 65/1965 Sb., Zákoník
práce, výše zmiňovaná ustanovení byla i v novém zákoníku práce
zachována viz následující srovnání:
§ 133, odst. 1, písm. f) Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména
zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým
a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve
vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou
seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na
ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a
pracoviště.
§ 273, odst. 1, Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy
hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických
zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o
požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami,
výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví,
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

§ 103, odst. 1, písm. f) Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména
zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou,
zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu
práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle
potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a
pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto
zákona a podle zvláštních právních předpisů zejména formou
seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na
ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a
pracoviště.
§ 349, odst. 1, Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy
hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s
hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami,
chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života
a zdraví.

Objednejte si u nás školení:

Prezenční školení požární ochrany
Prezenční školení preventivních požárních hlídek
E-learningové školení požární ochrany
E-learningové balíčky
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