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INTEGROVANÝ MANAGEMENT: BOZP 
A POŽÁRNÍ OCHRANA      2023  
 

 
 

Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP – kurz  
Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP – seminář 
Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP – 
jednodenní seminář formou otázek a odpovědí 
Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP 
Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního 
prostředí 
Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce 
zaměstnanců pro oblast BOZP 
Systém managementu BOZP – ISO 45001 
Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBS) v projektové dokumentaci – seminář  
 
 
Všechna uvedená i další témata jsme pro Vás schopni realizovat jako zakázku na míru. 
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Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
BOZP – kurz 
 

Úvod 
Zajišťování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří ve smyslu zákoníku práce jednoznačně mezi základní 
povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 
592/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů 
v oblasti BOZP a na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) se stává – ve smyslu zákona pro 
zaměstnavatele poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Základní požadavky na tuto oblast 
jsou stanoveny především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Další požadavky jsou poté 
stanoveny v zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 258/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Cíle 
Absolvent kurzu získá: 

▪ základní teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon OZO pro úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP, 
▪ potřebnou orientaci v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i v dalších požadavcích z této oblasti, 

nezbytných pro praktickou činnost OZO v podnikové praxi. 
 

Obsah 
Právní úprava BOZP obsažená v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákoně o zajištění 
dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a prováděcích předpisech k těmto zákonům 
vydaných, zejména: 

▪ povinnosti zaměstnavatele (rozumí se vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele na všech stupních řízení), 
▪ práva a povinnosti zaměstnanců, odborů a zástupců zaměstnanců pro BOZP, 
▪ prevence pracovních rizik – identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností profesí a pracovišť, 
▪ požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, organizaci práce a pracovní postupy, výrobní a pracovní prostředky 

(stroje, zařízení, nástroje, dopravní prostředky včetně požadavků na jejich bezpečné provozování, údržbu a kontrolu), 
▪ prevence a řešení mimořádných událostí v BOZP, zejména pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťování jejich 

příčin a okolností včetně jejich odškodňování, 
▪ dozorové orgány státu v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor, státní odborný dozor nad bezpečností 

vyhrazených technických zařízení a další), 
▪ dodržování stanovených pracovních podmínek, ochrana pracovněprávních vztahů, 
▪ specifika přechodných pracovišť s důrazem na BOZP ve stavebnictví a chemii z pohledu BOZP. 

Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku 
Činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci pracovních rizik 
Vypracování a vedení dokumentace BOZP (členění, metodika, příklady) 
Ochrana zdraví zaměstnanců při práci – kategorizace prací, rizikové faktory pracovního prostředí a pracovních 
podmínek (jejich členění a minimální bezpečnostní požadavky k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
rizikové práce), pracovnělékařská péče, nebezpečné chemické látky a směsi 
Lidský činitel a BOZP (psychologie, sociologie, ergonomie) 
Požární ochrana a ochrana životního prostředí ve vazbě na BOZP 
Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP (druhy školení, osnovy školení) 
Základy lektorské činnosti 
 
UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent kurzu získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, 
musí se dále přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a úspěšně ji 
složit. 
 
Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění 
zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR. 
 

Metodika 
Výklad základních právních a ostatních předpisů pro oblast BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům. 
 

Určeno 
Kurz je určen pro zájemce, kteří v tomto oboru začínají bez větších znalostí, dovedností a dlouhodobějších zkušeností a kteří 
chtějí získat komplexní přehled v celém rozsahu problematiky do poměrně značné hloubky, aby mohli: 

▪ složit potřebnou zkoušku pro provádění činnosti OZO, 
▪ stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobou s potřebnými znalostmi (viz § 10 zákona 

č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako: 
o zaměstnavatelé s požadovanými potřebnými znalostmi, 
o zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, 
o dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti „Poskytování služeb v oblasti BOZP“ ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
▪ použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem. 

 

Harmonogram 
1. den prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod., 
2. až 4. den 9.00–16.00 hod., 
5. den 9.00–13.00 hod.  
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Termín       Místo    Variabilní symbol 
13. – 17. 3. + 17. – 21. 4. + 15. – 19. 5. 2023  Praha nebo online 131501 
2. – 6. 10. + 6. – 10. 11. + 27. 11. – 1. 12. 2023  Praha nebo online 131502 
 

Cena a rozsah 
27 600 Kč (bez DPH), 33 396 Kč (včetně 21 % DPH) 
3 x 5 dnů 
 

Manažer projektu 
Mgr. Jakub Ječný 
603 781 024, jjecny@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí 
Navazující oblasti: Řízení lidských zdrojů 
 
 

Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
BOZP – seminář 
 

Úvod 
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, 
stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP, se zaměřením na hodnocení 
a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) je poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. 
Plnění povinností v BOZP a úkoly v prevenci pracovních rizik jsou uvedeny v zákoníku práce a v zákoně č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, konkrétní požadavky na odbornou způsobilost OZO a podmínky jejího získání stanovuje nařízení 
vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

Cíle 
▪ Účastníci semináře si pod odborným vedením lektorů – odborníků v oblasti BOZP přehledně zopakují, doplní a rozšíří 

své znalosti z této oblasti v rozsahu aktuální právní úpravy, ozřejmí si souvislosti a vazby s dalšími oblastmi (např. 
hygieny, požární ochrany, ochrany životního prostředí), ověří si správnost svého pojetí problematiky, porovnají své 
praktické dovednosti se standardy správné praxe. 

▪ Pro účastníky, kteří se připravují na zkoušku k získání osvědčení OZO, je seminář ideálním způsobem přípravy 
 

Obsah 
▪ Aktuální právní úprava oblasti BOZP, specifika jednotlivých úseků 
▪ Státní správa a státní kontrola v oblasti BOZP, hygiena práce, PO, ochrana životního prostředí, bezpečnost výrobků a 

další 
▪ Povinnosti zaměstnavatelů (vedoucích zaměstnanců), práva a povinnosti zaměstnanců, odborů, zástupců zaměstnanců 

pro BOZP 
▪ Prevence pracovních rizik – identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností profesí a pracovišť 
▪ Bezpečnost práce a technických zařízení (včetně dopravních prostředků a VTZ) 
▪ Specifika stavebnictví z pohledu BOZP 
▪ Pracovní prostředí a pracovní podmínky z hlediska BOZP, ochrana pracovněprávních vztahů 
▪ Ergonomie 
▪ Ochrana zdraví při práci (pracovnělékařské služby, kategorizace prací), hygiena práce 
▪ Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku 
▪ Management BOZP, management rizik BOZP a mimořádných událostí 
▪ Základní předpisy a požadavky PO 
▪ Základní požadavky právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a jejich identifikace, příklady s vazbou na 

BOZP 
 
UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent semináře získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti 
BOZP, musí se přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a úspěšně ji 
složit. 
 
Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění 
zkoušek udělené rozhodnutím MPSV. 
 

Metodika 
Výklad základních právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům. 
 

Určeno 
Seminář je určen pro zájemce z řad stávajících OZO v oblasti BOZP, kteří již tuto činnosti vykonávají a kteří si chtějí zopakovat, 
zaktualizovat či prohloubit, případně doplnit a rozšířit, své znalosti v oblasti BOZP, aby mohli: 

▪ složit zkoušky (viz § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 1) v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

▪ stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobami s potřebnými znalostmi (viz § 9 odst. 3 
písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako: 

- zaměstnavatelé s potřebnými znalostmi, 
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- zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, 
- dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti „Poskytování služeb v oblasti BOZP“ ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

▪ použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín   Místo    Variabilní symbol 
30. 10. – 2. 11. 2023 Praha nebo online 131503 
 

Cena a rozsah 
10 800 Kč (bez DPH), 13 068 Kč (včetně 21 % DPH) 
4 dny 
 

Manažer projektu 
Mgr. Jakub Ječný 
603 781 024, jjecny@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí 
Navazující oblasti: Řízení lidských zdrojů 
 
 

Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k 
zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP – jednodenní seminář 
formou otázek a odpovědí 
 

Úvod 
Seminář je určen pro OZO, kterým končí pětileté období platnosti osvědčení o získání odborné způsobilosti pro úkoly v prevenci 
rizik v oblasti BOZP. V průběhu semináře si budou moci ověřit, zda jsou jejich současné znalosti takové, aby mohli bez 
problémů složit periodickou zkoušku k získání odborné způsobilosti. 
 

Cíle 
▪ Souhrnné zopakování problematiky BOZP, částečně též PO. 
▪ Příprava na zkoušku OZO pro BOZP. 
▪ Výměnou zkušeností s lektorem i ostatními účastníky semináře si ověřit správnost či chyby v dosavadní činnosti na 

úseku BOZP. 
 

Obsah 
▪ Platné předpisy oblasti BOZP (včetně zdravotnictví, hygieny, stavebnictví, chemie, ochrany životního prostředí, PO) 
▪ Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců, povinnosti odborové organizace a zástupce 

zaměstnanců pro oblast BOZP 
▪ Všeobecné preventivní zásady stanovené jako metodické pokyny k úspěšné identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik, 

včetně postupu při jejich omezování či eliminaci (metody řízení rizik) 
▪ Postupy spočívající v efektivním posuzování otázek v oblasti BOZP včetně metodiky zpracování stanovené 

dokumentace 
▪ Základní povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných 

nápojů, jejich evidence, kontrola jejich užívání 
▪ Ukázky zpracování vyžadovaných písemných prací ke zkoušce z odborné způsobilosti 

 
Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění 
zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR. 
 

Metodika 
Zopakování základních právních a ostatních předpisů daných oblastí BOZP – vedeno formou příkladových otázek a odpovědí 
podle jednotlivých tematických celků daných přílohou č. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Určeno 
Osobám přihlášeným ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006   
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín   Místo    Variabilní symbol 
18. 5. 2023  Praha nebo online 131504 
2. 11. 2023  Praha nebo online 131505 
30. 11. 2023  Praha nebo online 131506 
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Cena a rozsah 
2 800 Kč (bez DPH), 3 388 Kč (včetně 21 % DPH) 
1 den 
 

Manažer projektu 
Mgr. Jakub Ječný 
603 781 024, jjecny@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí 
 
 

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
BOZP 
 

Úvod 
Absolvent přípravného kurzu nebo semináře „Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik z hlediska BOZP“ 
nebo jakákoli jiná osoba, pokud chce získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, musí 
vykonat zkoušku z odborné způsobilosti ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Určeno 
Zkouška je určena všem zájemcům o získání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci  
rizik oblasti BOZP ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a)  
nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou účasti na zkoušce není absolvování přípravy  
v podobě kurzu nebo semináře. 
 

Termín   Místo 
3. 3. 2023  Praha  Periodická zkouška 
12. 5. 2023  Praha  Základní zkouška 
16. 11. 2023  Praha  Periodická zkouška 
8. 12. 2023  Praha  Periodická zkouška 
15. 12. 2023  Praha  Základní zkouška 
 

Náklady za zkoušku 
7 300 Kč (bez DPH), 8 833 Kč (včetně 21 % DPH) 
 

Náklady za zkoušku periodickou po 5 letech 
6 300 Kč (bez DPH), 7 623 Kč (včetně 21 % DPH) 
 

Manažer projektu 
Mgr. Jakub Ječný 
603 781 024, jjecny@gradua.cz 
 
 

Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti 
staveb a ochrany životního prostředí 
 

Úvod 
Vývoj právní úpravy v oblasti BOZP, požární ochrany (PO), požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí a 
požadavků na její praktickou aplikaci podléhá neustálým změnám, předpisy této oblasti jsou novelizovány, případně jsou  
vydávány nové. K výrazným změnám dochází zejména v důsledku harmonizace právního řádu ČR s předpisy EU. Průběžné  
sledování aktuálního stavu, a zejména zajišťování plnění povinností vyplývajících z požadavků předpisů může být pro  
zaměstnavatele, ale i pro podnikající fyzické osoby, velmi náročné. Pracovní seminář je určen všem zájemcům, kteří potřebují  
být informováni o všech podstatných změnách a novinkách ve výše uvedených oblastech. Jeho účastníci budou mít možnost  
seznámit se s odborným výkladem k platným právním a ostatním předpisům k zajištění BOZP, PO a ochrany životního  
prostředí; lektoři se s nimi podělí o své praktické zkušenosti. Přednášky jsou voleny tak, že se posluchač může účastnit buď  
semináře celého, nebo pouze jeho části (podle problematiky, o kterou má zájem). 
 

Cíle 
Absolvování semináře zájemcům pomůže: 

▪ seznámit se s důležitými změnami v legislativě a ozřejmit si případné aplikační nejasnosti, 
▪ naučit se promítnout změny a požadavky nové legislativy do podmínek podnikové či soukromé praxe, 
▪ porovnat si své pracovní metody s kolegy z oboru a se zástupci kompetentních orgánů státního dozoru v těchto 

oblastech. 
 

Obsah 
▪ Organizace a řízení BOZP, PO a ochrany životního prostředí ve vztahu k požadavkům nových a novelizovaných obecně 

závazných předpisů. 
▪ Změny zákoníku práce, zákona o BOZP a souvisejících předpisů v průběhu posledních 12 měsíců (pokud v tomto 

období k relevantním změnám došlo, resp. jsou připravovány). 
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▪ Novelizace základních předpisů k ochraně zdraví při práci (zejména poskytování pracovnělékařských služeb). 
▪ Změny v předpisech pro nakládání s odpady, změny nebezpečných vlastností odpadů, značení shromažďovacích 

prostředků, identifikačních listů nebezpečných odpadů, evidence přepravy nebezpečných odpadů, nový zákon o 
odpadech a výrobcích s ukončenou životností. 

▪ Nakládání se závadnými látkami, odpadní vody a ochrana vod (např. bezodtokové jímky a doklady o odvozu odpadních 
vod, vymezení pojmů odpadní voda a odpad). 

▪ Přehled vybraných změn v oblasti ochrany ovzduší, zejména v souvislosti se zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 
Sb. a vyhláškou 415/2012 Sb. 

▪ Používání chemických látek a směsí a změny vyplývající z evropských nařízení REACH a CLP a navazujících českých 
právních předpisů např. chemický zákon č. 350/2011 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., s 
důrazem na odbornou způsobilost, evidenci pro vybrané skupiny NCHLS a školení zaměstnanců, kteří s těmito NCHLS 
pracují, nař. vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů. 

▪ Ostatní změny v ochraně životního prostředí jako je prevence závažných havárií, EIA – posuzování vlivů na životní 
prostředí, integrovaná prevence, ekologická újma, ISPOP aj. 

▪ Novinky silniční dopravy i nad rámec BOZP. 
▪ Změny zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů provedené 
o kontrolním řádem, 
o novým občanským zákoníkem, 
o novelou stavebního zákona, 
o zákonem o Hasičském záchranném sboru České republiky, 
o poslaneckými návrhy dotýkající se práv a povinností právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob. 
▪ Činnost státního požárního dozoru (nejčastější závady zjištěné při požárních kontrolách v praxi podniků a návrhy na 

jejich řešení, závady v dokumentaci a požárně bezpečnostním řešení staveb). 
▪ Aktuální stav a předpokládaný vývoj českých technických norem a harmonizovaných evropských norem v oblasti 

požární bezpečnosti staveb. 
▪ Právní úprava odborné způsobilosti v BOZP stanovená nařízením vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů a 

novelizace zákona č. 309/2006 Sb. mající vztah k této problematice. 
▪ Pracovní prostředí a pracovní podmínky, pracovněprávní vztahy – změny a doplňky v posledním aktuálním období 
▪ Novinky stavebních předpisů z pohledu BOZP, PO a ochrany životního prostředí. 
▪ BOZP na staveništích a obdobných pracovištích, úloha koordinátora BOZP. 
▪ Systémy managementu BOZP a nová ČSN ISO 45001:2018. 

 

Metodika 
Výklad s cílenou diskuzí, na závěr ověření znalostí. 
 

Určeno 
Odborně způsobilým osobám v oblasti BOZP, na úseku PO a v oblasti ochrany životního prostředí. Zaměstnavatelům, 
podnikovým manažerům a kompetentním pracovníkům zabezpečujícím povinnosti vyplývající z uvedené legislativy. 
Podnikajícím fyzickým osobám. Dalším zájemcům o danou problematiku. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín   Místo    Variabilní symbol 
23. – 25. 1. 2023 Praha nebo online 131507 
18. – 20. 9. 2023 Praha nebo online 131508 
 

Cena a rozsah 
8 100 Kč (bez DPH), 9 801 Kč (včetně 21 % DPH) 
3 dny 
1. a 2. den – oblast BOZP a PO a PBS 
5 400 Kč (bez DPH), 6 534 Kč (včetně 21 % DPH) 
3. den – oblast ŽP 
2 700 Kč (bez DPH), 3 267 Kč (včetně 21 % DPH) 
 

Manažer projektu 
Mgr. Jakub Ječný 
603 781 024, jjecny@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP – kurz/seminář 
 
 

Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, 
manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP 
 

Úvod 
V současné podnikové praxi není plně doceněn význam BOZP jako jednoho z neopominutelného kritéria úspěšnosti, ale 
i kultury podnikání. Zaměstnavatelé, podnikající fyzické osoby či OSVČ obvykle tuto problematiku podceňují, obdobně i 
personalisté či podnikoví právníci nevnímají, že neoddělitelnou součástí jejich pracovních činností jsou i činnosti, k nimž musí 
mít potřebné znalosti, případně způsobilost. Seminář poskytne základní informace o této oblasti včetně přehledu současně 
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platných předpisů. 
 

Cíle 
▪ Seznámit se s platnou právní úpravou BOZP, povinnostmi zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců, právy a 

povinnostmi zaměstnanců a jejich zástupců, osob s odbornou a zvláštní odbornou způsobilostí v BOZP, odborů a 
pracovníků orgánů státní kontroly. 

▪ Pochopit význam spolupráce a součinnosti všech zainteresovaných osob, případně subjektů, která může přinést 
zlepšení stavu BOZP v podniku. 

▪ Získat znalosti o zásadách praktické aplikace legislativy v oblasti BOZP a v oblastech souvisejících, které využijí při své 
pracovní činnosti. 

 

Obsah 
Současná právní úprava zajišťování podmínek BOZP v pracovněprávních vztazích a mimo pracovněprávní vztahy 
Přehled základních předpisů 
Práva a povinnosti podnikatelů, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a jejich zástupců v oblasti BOZP 
Postavení a úloha odborů, zástupců zaměstnanců pro BOZP, představitelů vedení a manažerů pro HSMS 
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP při: 

▪ řešení prevence rizik jako procesu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik z hlediska BOZP, 
▪ poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, 
▪ evidence a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a dalších souvisejících úkonů při jejich vzniku (s 

důrazem na potřebu vést kompletní dokumentaci), 
▪ ochraně pracovněprávních vztahů a dodržování stanovených pracovních podmínek, 
▪ řešení požadavků na: 
o organizaci práce a pracovní postupy, 
o výrobní a pracovní prostředky (bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a vybavení, dopravních 
o prostředků, přístrojů a nářadí, zvláštní požadavky na provoz VTZ), 
o pracoviště a pracovní prostředí, bezpečnostní značení, značky a signály, 
▪ zvládání rizikových faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zařazení prací do kategorií (kategorizace 

prací) a dalších souvisejících požadavků ochrany zdraví při práci. 
Odborná a zvláštní odborná způsobilost v BOZP, význam činnosti odborně způsobilých osob 
Státní správa a kontrola v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor a další) 
 

Metodika 
Výklad základních právních a ostatních předpisů daných oblastí BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům. 
 

Určeno 
Statutárním zástupcům a vedoucím zaměstnancům podniků, představitelům vedení podniků pro systém managementu BOZP, 
zástupcům zaměstnanců, členům řad zaměstnanců a odborových organizací pověřeným zastupováním pro oblast BOZP, 
samostatným podnikatelům, zájemcům o úvod do problematiky v rámci získávání praxe k pozdějšímu složení zkoušky z OZO 
v oblasti BOZP, odborně způsobilým osobám na úseku požární ochrany, v oblasti ochrany životního prostředí apod., 
podnikovým personalistům, právníkům a dalším specialistům, jejichž činnost souvisí s problematikou BOZP. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín   Místo    Variabilní symbol 
27. – 30. 3. 2023 Praha nebo online 131509 
2. – 5. 10. 2023  Praha nebo online 131510 
 

Cena a rozsah 
9 400 Kč (bez DPH), 11 374 Kč (včetně 21 % DPH) 
4 dny 
 

Manažer projektu 
Mgr. Jakub Ječný 
603 781 024, jjecny@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP – kurz/seminář, Aktuální otázky 
a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí 
Navazující oblasti: Řízení lidských zdrojů 
 
 

Systém managementu BOZP – ISO 45001 
 

Úvod 
Od konce roku 2018 platí nová norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 
Požadavky s návodem k použití. Po mnoha letech se tak podařilo do mezinárodních norem ISO dostat požadavky na certifikaci 
systému managementu BOZP, které dosud stanovovala norma ČSN OHSAS 18001.Nová norma ISO 45001 umožňuje 
organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat 
výkonnost v oblasti BOZP včetně plnění zákonných požadavků. Dále norma vede ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci, odstraňování nebezpečí a minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně nedostatků v systému řízení firmy), k využívání  
příležitostí v oblasti BOZP a řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace. Norma  
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ISO 45001 nahradí dosud používanou normu ČSN OHSAS 18001 a to po uplynutí tříletého přechodného období, které končí  
v březnu 2021. 
 

Cíle 
Absolvent kurzu: 

▪ bude znát požadavky normy ISO 45001, 
▪ pochopí terminologii a definice používané v této normě, 
▪ splní jeden z požadavků na kompetenci auditora SM BOZP podle ISO 45001, 
▪ zvládne zadat a koordinovat zavedení SM BOZP, 
▪ získá informace o podobnostech a odlišnostech se systémy managementu kvality (ISO 9001) a systémy 

environmentálního managementu (ISO 14001). 
 

Obsah 
▪ Úvod do systémů managementu BOZP 
▪ Terminologie, definice, struktura normy 
▪ Požadavky normy ISO 45001 
▪ Nebezpečí, rizika a příležitosti, konzultace a spoluúčast, plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků 
▪ Přechodné období, rozdílová (gap) analýza a certifikace podle ISO 45001 

 

Metodika 
Interaktivní výklad s průběžnou cílenou diskuzí. 
 

Určeno 
Pracovníkům odpovědným za systém managementu a BOZP, auditorům, poradcům, představitelům vedení. Zájemcům z oblasti 
systémů managementu, kteří si chtějí rozšířit znalosti o systém zaměřený na BOZP. Odborně způsobilým osobám v BOZP a 
koordinátorům BOZP na staveništi. Držitelům personálního certifikátu manažer a auditor SM BOZP (lze uznat jako 1 den dozoru  
– závěrečný test). 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín   Místo    Variabilní symbol 
25. 5. 2023  Praha nebo online 131511 
22. 11. 2023  Praha nebo online 131512 
 

Cena a rozsah 
3 600 Kč (bez DPH), 4 356 Kč (včetně 21 % DPH) 
1 den 
 

Manažer projektu 
Mgr. Jakub Ječný 
603 781 024, jjecny@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí 
 
 

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBS) v projektové 
dokumentaci – seminář 
 

Úvod 
Seminář seznamuje posluchače se systémem navrhování požární bezpečnosti staveb. Objasňuje požadavky na zajištění  
odpovídající úrovně požární bezpečnosti, obecně vyplývající z evropských předpisů. Dále podrobněji seznamuje s požadavky,  
které jsou stanoveny v právních a technických předpisech na úseku požární ochrany v ČR. Hlavní část semináře je zaměřena  
na pochopení minimálních požadavků kladených na obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení, což je dokument, který  
tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a je nejdůležitějším dokumentem stanovující podmínky požární bezpečnosti  
konkrétní stavby. Posluchač bude seznámen s kodexem norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx, včetně  
požadavků z nich vyplývajících.  
 

Cíle 
Pochopení základních cílů požární bezpečnosti staveb 
Získání orientace v předpisové základně na úseku požární ochrany 
Seznámení se základními pojmy a definicemi požární bezpečnosti staveb 
Vysvětlení principů a požadavků stanovených v kodexu norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx pro 
stanovení: 

▪ rozdělení stavby do požárních úseků a výpočet požárního rizika, 
▪ stupně požární bezpečnosti, konstrukčního systému objektu, 
▪ požadavků na stavební konstrukce, 
▪ návrhu únikových cest a zhodnocení evakuace osob, 
▪ odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru, 
▪ požadavků na zařízení pro protipožární zásah, 
▪ požadavků na technická a technologická zařízení, 



9 

www.gradua.cz 

▪ požadavků na požárně bezpečnostní zařízení. 
 

Obsah 
▪ Předpisová základna na úseku požární ochrany 
▪ Požárně bezpečnostní řešení 
▪ Kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx 

 

Metodika 
Výklad s cílenou diskuzí. 
 

Určeno 
Seminář je určen pro odbornou veřejnost se zájmem o pochopení systému navrhování požární bezpečnosti staveb. Primárně se 
jedná o projektanty, kteří budou v rámci své projekční činnosti zpracovávat požárně bezpečnostního řešení stavby. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín     Místo    Variabilní symbol 
7. – 8. 3. + 21. – 22. 3. 2023  Praha nebo online 131601 
17. – 18. 10. + 31. 10. – 1. 11. 2023 Praha nebo online 131602 
 

Cena a rozsah 
10 800 Kč (bez DPH), 13 068 Kč (včetně 21 % DPH) 
4 dny 
 

Manažer projektu 
Mgr. Jakub Ječný 
603 781 024, jjecny@gradua.cz 
 


