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Nouzové a havarijní situace CRSP 

1. Vymezení pojmů: 

 Zaměstnanci – rozumí se pracovníci zaměstnaní v Centru pro rodinu a 
sociální péči (dále jen CRSP) v pracovním poměru na základě pracovní 
smlouvy 

 Pracovníci – rozumí se všechny osoby pracující v CRSP (zaměstnanci vč. 
DPČ, pracovníci na DPP, dobrovolníci, stážisté, studenti) 

 Přímý nadřízený – rozumí se člen vedení 

 Zaměstnanec odpovědný za aktivitu – koordinátor, klíčový pracovník, 
odborný pracovník, kontaktní pracovník 

2. Obecná ustanovení 

 Pracovníci jsou v průběhu zaškolování seznámeni s možnými pracovními 
riziky a jejich předcházením a postupy při řešení nouzových a havarijních 
situací v CRSP svými přímými nadřízenými nebo zaměstnanci odpovědnými 
za aktivitu. Zaměstnanci dále absolvují krátce po přijetí školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) a jednou za dva 
roky jej pravidelně opakují. Studenti na praxi a stážisté jsou s postupy při 
řešení nouzových a havarijních situací seznámeni při zahájení praxe či stáže. 

 Dokumenty k jednotlivým objektům Postup řešení nouzových a havarijních 
situací v CRSP a Kdy bezpodmínečně volat řediteli jsou vyvěšeny 
elektronicky na síti CRSP. Ve veřejných prostorách CRSP (sály, recepce, 
Family Point) jsou k dispozici v tištěné podobě, včetně Požární poplachové 
směrnice. 

 Deník nouzových a havarijních situací je veden elektronicky (umístěn na síti 
CRSP). Zápis do Deníku nouzových a havarijních situací v CRSP provádí 
nejdříve pracovník, který přišel s událostí první do styku (oznamovatel), a to 
bezprostředně poté, co ohrožení pominulo. Pracovník, který je za řešení 
situace zodpovědný (řešitel), vyplní neprodleně po dořešení druhou část 
tabulky. Z dokumentů k jednotlivým objektům Postup řešení nouzových a 
havarijních situací v CRSP vyplývá, který pracovník se stává řešitelem (za 
ohrožení budovy vedoucí provozu, za ohrožení klienta a zaměstnance přímý 
nadřízený, kterému byla situace oznámena). Jeden pracovník může být 
zároveň oznamovatelem i řešitelem. 
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  V případě úrazu uživatele řeší situaci pracovník, který přišel s událostí do 
styku jako první. Zapíše ji podrobně do Knihy úrazů (umístěna na recepci a 
v sálech CRSP). Pracovník vždy doporučí uživateli, aby neprodleně navštívil 
lékaře. Pokud uživatel odmítne, zapíše i tuto skutečnost.  

 Postupy řešení nouzových a havarijních situací a procesy uvedenými 
v přílohách č. 1 – 4 se pracovník při výkonu svých pracovních povinností řídí 
i v případě ohrožení uživatele či zaměstnance mimo pracoviště CRSP 
(v terénu, v domácnosti klienta, na pobytu apod.). Případné zápisy do Knihy 
úrazů či Deníku nouzových a havarijních situací učiní bezodkladně po 
návratu na pracoviště.  

V Brně dne 1. 11. 2017 

    
  Marcela Ondrůjová 
  ředitel organizace 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Postup řešení nouzových a havarijních situací v CRSP (Biskupská) 

Příloha č. 2 – Kdy bezpodmínečně volat řediteli CRSP (Biskupská) 

Příloha č. 3 – Postup řešení nouzových a havarijních situací v CRSP (Josefská) 

Příloha č. 4 – Kdy bezpodmínečně volat řediteli CRSP (Josefská) 

Příloha č. 5 – Požární poplachová směrnice CRSP Biskupská 

Příloha č. 6 – Požární poplachová směrnice CRSP Josefská 

Příloha č. 7 – Deník nouzových a havarijních situací – elektronicky 
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Příloha 1: Postup řešení nouzových a havarijních situací v CRSP (Biskupská) 
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Příloha č. 2 – Kdy bezpodmínečně volat řediteli CRSP (Biskupská) 
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Příloha č. 3 – Postup řešení nouzových a havarijních situací v CRSP (Josefská) 
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Příloha č. 4 – Kdy bezpodmínečně volat řediteli CRSP (Josefská) 
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Příloha č. 5 – Požární poplachová směrnice CRSP Biskupská 
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Příloha č. 6 – Požární poplachová směrnice CRSP Josefská 

 



Nouzové a havarijní situace CRSP 
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno 

Interní směrnice 

9 

Příloha č. 7 – Deník nouzových a havarijních situací – elektronicky 

 


