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Má to smysl.



Pracujeme pro vás
‣ naše práce nás baví;


‣ vnímáme vaše potřeby a možnosti;


‣ hledáme nové cesty;


‣ neustále se zdokonalujeme;


‣ máme zkušenosti;


‣ neslibujeme modré z nebe;


‣ spolupracujeme s odborníky;


‣ stojíme za vámi;


‣ pracujeme. Pro vás.



Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci
…aby vás to nebolelo



provedeme vstupní audit

‣ na jehož základě navrhneme další postup a celkový koncept řízení BOZP 

pro vaši společnost.


vyhledáme a vyhodnotíme rizika, vaše rizika 

‣ nepoužíváme žádný univerzální program;


‣ respektujeme odlišnosti firem.


navrhneme strukturu poskytovaných osobních ochranných 
pracovních prostředků (OOPP) 

‣ na základě vyhodnocených rizik;


‣ doporučíme sledování lhůt expirace;


‣ navrhneme formuláře pro předání OOPP zaměstnancům.



zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci, formuláře 

‣ s vámi se dohodneme na formalitách, sami pak zpracujeme odbornou stránku;


‣ respektujeme vaše grafické vizuály;


‣ navrhneme efektivní dostupnost pro odpovědné zaměstnance.


proškolíme

‣ obecné povinnosti v oblasti BOZP;


‣ konkrétní pravidla týkající se provozu a rizik ve vaší společnosti.


pomůžeme při řešení případných pracovních úrazů 

‣ účastníme se vyšetření příčin;


‣ sepíšeme potřebné formuláře;


‣ zajistíme jejich odeslání;


‣ pomůžeme při komunikaci s úřady, zastoupíme vás;


‣ kooperujeme při odškodnění.



provedeme zařazení prací do kategorií 

‣ zpracujeme oznámení/návrh na zařazení prací do kategorií;


‣ pomůžeme při projednání kategorizace s krajskou hygienickou stanicí.


spolupracujeme při zajištění pracovnělékařské péče 

‣ připravíme znění smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb;


‣ připravíme formuláře;


‣ stanovíme periodicity lékařských prohlídek;


‣ spolupracujeme s poskytovatelem pracovnělékařských služeb na 
pravidelných lékařských dohledech.


zajistíme provedení revizí vyhrazených technických zařízení

‣ spolupracujeme s vašimi revizními techniky; 


‣ pokud nemáte vlastní “revizáky”, doporučíme vám námi využívané specialisty;


‣ zkontrolujeme výsledky revizí;


‣ nastavíme hlídání termínů.



provedeme prověrku BOZP na pracovišti

‣ rádi fotíme, abychom vám ukázali přesně to, co považujeme za důležité řešit.


sledujeme legislativu

‣ informujeme vás o změnách.


jsme u kontrol ze strany kontrolních orgánů

‣ zastupujeme vás;


‣ argumentujeme;


‣ umíme úřední jazyk;


‣ rozumíme právním požadavkům.


radíme a konzultujeme



Požární Ochrana
…jen aby nehořelo



provedeme vstupní audit

‣ na jehož základě navrhneme další postup a celkový koncept řízení požární 

ochrany pro vaši společnost.


začleníme vaše činnosti z hlediska požárního nebezpečí

‣ podle toho pak budeme stanovovat další úkony.


určíme podmínky požární bezpečnosti 

‣ při používání tepelných spotřebičů;


‣ používání a skladování požárně nebezpečných látek a hořlavin;


‣ skladování a používání tlakových nádob;


‣ při sklizni a skladování úrody;


‣ povinnosti při používání komínů a kouřovodů a další;


‣ podle toho následně stanovíme další úkony.



zpracujeme potřebnou relevantní dokumentaci požární 
ochrany

‣ požární poplachové směrnice;


‣ požární řád;


‣ únikové plány;


‣ a další.


proškolíme

‣ vedoucí zaměstnance;


‣ ostatní zaměstnance;


‣ preventivní požární hlídky (odborná příprava);


‣ požární preventisty.



vykonáme kontroly

‣ činnosti požární hlídky;


‣ prověrky na úseku požární ochrany.


zajistíme revize a kontroly hasebních prostředků

‣ spolupracujeme s vašimi revizními techniky;


‣ pokud nemáte vlastní “revizáky”, doporučíme vám námi využívané 
specialisty;


‣ zkontrolujeme výsledky revizí;


‣ nastavíme hlídání termínů.


povedeme požární knihu 



uspořádáme požární poplachové cvičení

‣ ne vždy je nutné, avšak v relevantních případech je užitečné vyzkoušet  

si nanečisto reakci v případě požáru.


pomůžeme při řešení případných požárů

‣ jednání s hasiči;


‣ jednání s pojišťovnou;


‣ vyšetření příčin požáru; 


‣ nastavení efektivních opatření proti jeho opakování.


účastníme se při kontrole

‣ zastupujeme vás před státními kontrolními orgány;


‣ argumentujeme;


‣ umíme úřední jazyk;


‣ rozumíme právním požadavkům.



Ochrana Životního Prostředí
…aby tu zdravo bylo



provedeme „ekologický audit“ společnosti 

‣ výstupem je zhodnocení souladu vašich činností s legislativou v oblasti 

ochrany životního prostředí)


zabezpečíme za Vaši společnost plnění legislativních 
povinností v jednotlivých oblastech ochrany životního 
prostředí 


‣ včetně správy všech hlášení v ISPOP a IRZ



odpady

‣ nastavíme postup pro třídění odpadů;


‣ zajistíme jejich správné značení;


‣ jsme schopni vést průběžnou evidenci odpadů v programu EVI  
(plně kompatibilní se státní správou);


‣ zpracujeme, a případně odešleme hlášení o roční produkci;


‣ provedeme kontrolu třídění odpadů;


‣ poskytujeme služby „odpadového hospodáře“ dle zákona o odpadech.


obaly

‣ nastavíme postup pro evidenci a zatřídění obalů;


‣ zpracujeme výkazy dle zákona o obalech  
(EKOKOM, MŽP ČR);


‣ pomůžeme při nastavení postupu evidence obalů se zákazníky,  
s dodavateli zabalených výrobků apod.



chemie


‣ provedeme sumarizaci používaných chemických látek a směsí (CHLS);


‣ dle klasifikace zatřídíme CHLS a zajistíme zpracování návazných postupů  
(např. Písemná pravidla pro nakládání s nimi, včetně projednání na KHS);


‣ provedeme školení zaměstnanců  
(školení odborně způsobilou osobou v oblasti chemických látek);


‣ upozorníme vás, s čím nesmí nakládat mladiství, těhotné ženy a další;


‣ provedeme kontroly skladování, používání, vybavení OOPP;


‣ poskytneme služby osoby odborně způsobilé  
(pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými 
jako vysoce toxické).



ovzduší

‣ provedeme kategorizaci vámi provozovaných zdrojů znečištění  

(včetně následného zajištění schválení provozu zdroje příslušným krajským úřadem);


‣ zpracujeme provozní řády pro provoz zdrojů zněčištění ovzduší;


‣ nastavíme pravidla vedené průběžné evidence zdrojů;


‣ nastavíme postup pro plnění povinností při používání skleníkových plynů 
apod.;


‣ zpracujeme hlášení o ročním provozu zdrojů znečištění ovzduší  
(včetně hlášení do IRZ, poplatkových hlášení, bilance VOC apod.).



vody

‣ prověříme nutnost zpracování havarijního řádu;


‣ zpracujeme havarijní plány pro únik závadných látek, vizuály řešení 
havarijních situací apod.;


‣ zajistíme povolení provozu vodního díla (ČOV, studny, vrty, lapoly) 
včetně potřebné dokumentace;


‣ zpracujeme a odešleme roční hlášení do ISPOP  
(o odběru vod, vypouštění vod, poplatková hlášení apod.).


havárie

‣ zpracujeme protokol o zařazení/nezařazení společnosti z hlediska 

zákona o prevenci havárií;


‣ zpracujeme, případně zaktualizujeme vyhodnocení rizik z hlediska 
ekologické újmy.



Pracujeme pro vás ve dne v noci

…jsme lidi



Ing. Martina Skipalová
• odborně způsobilá osoba  

pro nakládání s NCHLS;


• skvělá ekoložka, odbornice;


• má vybroušený smysl pro detail;


• disponuje řadou zkušeností z velkých 
projektů, ale i malých firem, stejně tak 
i z pozice auditorky ISO 14001;


• ač dokonalé těžko zlepšovat, neustále 
se rozvíjí.

skipalova@arpis.cz | +420 606 556 162

mailto:skipalova@arpis.cz


Ing. Mgr. Anna Baštýřová Brutovská
• technik požární ochrany;


• odborně způsobilá osoba  
v prevenci rizik;


• vlastní zkušenosti z malých,  
ale i velkých firem;


• pracuje na svém profesním rozvoji;


• je odolná proti stresu, a proto ji stále  
vidíte s úsměvem.

brutovska@arpis.cz | +420 774 980 544

mailto:brutovska@arpis.cz


Anna Strapáčová
• velmi výkonný motor firmy;


• je pečlivá v detailu;


• vidí věci v kontextu;


• je spolehlivě spolehlivá;


• nemožné vnímá jako novou životní výzvu;


• nebezpečně rychle se učí 


…cokoli!

strapacova@arpis.cz | +420 606 556 162

mailto:strapacova@arpis.cz


Ing. Jakub Čepelák předseda představenstva

• odborně způsobilá osoba v prevenci rizik;


• podnikový ekolog;


• má cenné zkušenosti z projektů  
pro nadnárodní korporace, i jako auditor  
ISO 14001 a OHSAS 18001;


• pracuje pro privátní i municipální sféru;


• školí, přednáší, prezentuje a radí  
i v angličtině;


• bere svou práci vážně, ale nedělá z ní vědu.

cepelak@arpis.cz | +420 777 044 852

mailto:cepelak@arpis.cz


ARPIS a.s.
E-mail: info@arpis.cz


Tel: +420 777 044 852


Sídlo: Zubčice 90, 382 32 Zubčice


IČ: 41940270


DIČ: CZ41940270


OR: B 284 vedená u KS v Českých Budějovicích


DS: hakxcxz

mailto:info@arpis.cz

