
 

 

vedení společnosti  
HAPPY END CZ, a.s.  
U Uranie 1612/14a  
170 00 Praha 7 

logistické centrum Horňátky  
HAPPY END CZ, a.s.  
Horňátky 2  
277 11 Neratovice  

logistické centrum Ostrava  
HAPPY END CZ, a.s.  
Lihovarská 689/40a  
718 00 Ostrava – Kunčičky 

fakturační adresa  
HAPPY END CZ a.s.  
Argentinská 772/3  
170 00 Praha 7 

 
 

www.happyend.cz  

 

Základní kurz - přehled povinností v BOZP 
 
Získejte všechny potřebné znalosti a základní praktické dovednosti nutné pro 
výkon OZO v oblasti BOZP a využijte je v rámci své podnikové praxe. 
 
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a prevence rizik k předcházení pracovním 
úrazům či nemocem z povolání patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele dané 
zákoníkem práce 262/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 Sb.  
Po absolvování tohoto kurzu získáte znalosti potřebné k tomu, abyste ve firmě do 25 
zaměstnanců mohli samostatně nebo s metodickou pomocí zajišťovat hodnocení rizik a přijímat 
účinná opatření bez dalších nákladů na externí konzultanty – odborně způsobilé osoby. U větších 
společností pak získáte velmi dobrý přehled o rozsahu práce odborně způsobilé osoby v prevenci 
rizik (OZO), budete umět posoudit potřebný rozsah nutných externích služeb a zvládnete 
kontrolovat tyto služby i vynaložené náklady, kromě toho se seznámíte s moderními metodami 
prevence rizik a manažerských nástrojů k účinnému snižování úrazovosti. 
 

Komu je kurz určený? 
 
• Zaměstnavatelům; 
• Drobným podnikatelům se zaměstnanci; 
• Manažerům a specialistům výrobních, logistických a obchodních společností 

zodpovídajícím za BOZP/PO; 
• HR manažerům a specialistům. 

 

Co mi kurz přinese? 
• Nejvhodnější postupy pro zajišťování prevence rizik; 
• Jak udělat pochůzku a bezpečnostní prověrku na pracovišti; 
• Jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy; 
• Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy; 
• Možnost vyzkoušet si modelové situace na praktických příkladech a bezpočtu fotografií. 

 
Program školení 

• Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností; 
• Povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce; 
• Identifikace rizik BOZP s přihlédnutím ke specifikům výrobních společností; 
• Prevence rizik v oblasti BOZP – postupy, návody, rady a kontakty; 
• Systém školení v BOZP podle zákoníku práce; 
• Novinky v právních požadavcích BOZP; 
• Specifika výrobních společností; 
• Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP, interní auditor 

BOZP; 
• Kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce. 

 

ŠKOLENÍ FIREMNÍCH SPECIALISTŮ 
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Délka školení:   celodenní kurz, max. 15 účastníků  
Místo konání:  obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném 

místě (není v ceně) 
  
 

 
 
 
O lektorovi: 
 

Mgr. Petr Kaňka 
Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké 
společnosti (Innogy, Sitronics, Foxconn) jako manažer pro oblast BOZP 
a životní prostředí. Zkušenosti načerpal také v USA a v Německu. 
Přednáší na českých i zahraničních konferencích a na Univerzitě 
Karlově.   

  

Cena 28 900 Kč bez DPH 
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