
     Stránka je určena pro podnikatele a zaměstnavatele malých organizací. Dávám si za cíl 
poskytnout kvalitní informace v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a působit tak 
preventivně při rozhodování v těchto oblastech. 
Upozorňuji, že z dokumentů nelze jen opisovat, ale mohou být použity jako podklad pro 
zpracování dokumentace po posouzení skutečné situace ve firmě, s ohledem na prováděné 
činnosti, používané stroje a zařízení a používané objekty. 
 
     Obsah placené části stránky je velmi cenným podkladem pro studium začínajících 
odborně způsobilých osob v prevenci rizik (techniků bezpečnosti práce) a techniků požární 
ochrany. 
Najdou zde odpověď například na to : 

• jak přistupovat k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také požární 
ochrany 

• co musí zaměstnavatel provést před začátkem zahájení činnosti a v jejím průběhu  
• jak zpracovat potřebnou dokumentaci BOZP a PO 
• které jsou současně platné právní předpisy k zajištění BOZP a PO 
• odborná stanoviska na různou problematiku z oblasti BOZP a PO 

________________________________________ 
BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci;  PO = požární ochrana 
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    Autor webových stránek, pan Břetislav Kroupa, používá ochrannou známku služeb 
s logem a názvem PREVENTA. Je podnikající fyzickou osobou, která poskytuje službu 
v oblasti BOZP a PO více než devatenáct let.  Je konzultantem více než 400 firem v České 
republice, například PHILIP MORRIS ČR, a.s., Česká pojišťovna, a.s., Český plyn, k.s., 
INGERSOLL-RAND Equipment Manufacturing CZECH REPUBLIC, s.r.o., ÚŘAD VLÁDY ČR, Řízení 
letového provozu ČR, JUTA, a.s., ČEPS, a.s., RIVERICH, s.r.o., CARBO Servis, s.r.o. a další. 
 
     Je také dlouholetým publicistou a lektorem několika vzdělávacích zařízení pro dospělé, ve 
kterých připravuje na pozici odborně způsobilých osob začínající kolegy anebo je připravuje 
v rámci jejich rekvalifikace. 
 



 
Jako lektor v současné době přednáší tyto oblasti: 
 

- obecné povinnosti zaměstnavatelů vyplývajících ze zákoníku práce 
- lékařskou závodní preventivní péči 
- odškodňování pracovních úrazů 
- koordinaci - spolupráci zaměstnavatelů (§ 101 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb.) 
- koordinaci - spolupráci zaměstnavatelů/zhotovitelů na staveništi (§ 14 zák. č. 

309/2006 Sb.) v návaznosti na požadavky stavebního zákona 
- problematiku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

posuzování shody 
- hodnocení pracovních rizik 
- problematiku svařování 
- problematiku skladování 
- nakládání s chemickými látkami 
- specielně zajišťování smluvních vztahů ve smyslu zákoníku práce, obchod-ního 

zákoníku a občanského zákoníku pro oblast BOZP a PO v rámci prevence rizik. 
 
Některé z vydaných publikací: 
 
Právní úprava bezpečnosti práce a požární ochrany v nájemních smlouvách a ve smlouvách o 
dílo, CODEX Bohemia, Břetislav Kroupa, Václav Brabec, Praha 1995 

Pozn.: Tato publikace jako jediná a první v republice vysvětluje postup a nutnost sjednávat 
smlouvy tak, aby činnosti zhotovitelů byly koordinovány ve vztahu k BOZP a PO 

 
Rejstřík některých povinností v oblasti BOZP a PO, Břetislav Kroupa, NIVOS-BP, Praha 1996 
 
Rejstřík některých povinností v oblasti BOZP a PO II. část, NIVOS-BP, Praha 1997 

Pozn.: Nejžádanější a nejprodávanější publikace NIVOS-BP po dobu 7 let 
 
Výpočty náhrad za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu a nemoci z povolání, CODEX 
Bohemia, Břetislav Kroupa, Marie Kadlecová, Ladislav Bílý, Praha 1996 

Pozn.: V publikaci je shrnuta praxe odškodňování od roku 1965. 
 
Vztahy smluvních stran v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Koordinace a 
prevence při podnikání ve smluvních vztazích, ASPI Publishing, Břetislav Kroupa, Praha 2001 

Pozn.: Touto publikací bylo reagováno na legislativní změny v zákoníku práce. Publikace opět 
jako jediná v ČR vysvětluje postup a nutnost spolupráce zaměstnavatelů /zhotovitelů a to ve 
značném časovém předstihu před legislativním vývojem v EU a ČR. 

 
Metodika k provádění prevence a hodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k Návodu pro 
hodnocení rizik při práci, který vychází ze směrnice 89/391/EEC, Rožnovský vzdělávací 
servis, Břetislav Kroupa, Karel Novotný, Rožnov pod Radhoštěm 2001 

Pozn.: tato publikace jako první a doposud jediná v ČR popisuje konkrétní komplexní postup, 
krok za krokem, v hodnocení pracovních rizik.  

 



Požární ochrana. Praxe ve firmě, Břetislav Kroupa, ASPI a.s., Praha 2003 
Pozn.: Jako jediná publikace v ČR ukazuje na konkrétním příkladu celou praxi zaměstnavatele 
v zajišťování úkolů požární ochrany. Shrnuje současnou praxi v požární ochraně a uvádí „živě“ 
zpracovanou dokumentaci PO. 

 
Ochrana zdraví při práci. Rejstřík vybraných povinností, Rožnovský vzdělávací servis, 
Břetislav Kroupa, Rožnov pod Radhoštěm 2004 

Pozn.: Nejžádanější publikace bezpečnostními techniky, hygieniky a projektanty. Po zrušení 
nař. vl. č. 178/2001 Sb. již ale není aktuální. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Podle právního stavu k 30. 4. 2007. 2. aktualizované 
a rozšířené vydání. Bořivoj Šubrt a kolektiv, ANAG, spol. s.r.o. 2007 

Publikace obsáhle vysvětluje povinnosti stanovené právními a ostatními předpisy v BOZP. 
Kapitoly 24.3, 24.6.1 a 24.6.2 - problematika hodnocení prostředí s nebezpečím výbuchu-
zpracoval Břetislav Kroupa 

 
Spolupráce zaměstnavatelů a zajištění bezpečnosti práce na staveništích, Břetislav Kroupa, 
ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 2008 

Publikace jako první v republice shrnuje povinnosti zaměstnavatelů - zhotovitelů zejména ve  
smyslu § 14 zák. č. 309/2006 Sb. Publikace je také zajímavá uvedením vzorové struktury  
smlouvy o dílo s podrobným vysvětlením jednotlivých institutů smlouvy. Také je v publikaci 
uvedeno několik příkladů a možností jak zpracovávat plán bezpečnosti práce. 
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