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BOZP pro malé firmy – dokumentace a 
činnosti 
 
Malý kurz, jak neudělat chybu v malém podnikání s jedním či několika zaměstnanci při dodržování 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a životního prostředí.  
 
Kurz vám přiblíží požadavky právních předpisů na malé podnikatele, kteří si chtějí BOZP 
zajišťovat sami, vlastními silami, tak, jak je zamýšleno v §9 (3) zákona 309/2006 Sb. v platném 
znění. Malá firma do 25 zaměstnanců nemusí mít odborně způsobilou osobu v prevenci rizik.  
 
Z kurzu si odnesete na flash disku materiály a vzory základních dokumentů, které se mohou hodit 
pro případ, že by se něco stalo. 
 

Komu je kurz určený? 
 
• Zaměstnavatelům OSVČ s min. 1 zaměstnancem na HPP, DPČ, DPP; 
• Drobným podnikatelům do 25 zaměstnanců. 

 

Co mi kurz přinese? 
• Jak nemít pracovní úrazy a jak je řešit, pokud nastanou; 
• Jaké mám povinnosti zajištění pracovně-lékařských služeb; 
• Co musím splnit, abych nedostal pokutu od hasičů; 
• Povinnosti zaměstnavatele a orientace v právních předpisech; 
• Účinné a jednoduše pochopitelné metody vyhledávání a hodnocení rizik; 
• Vzory vybraných dokumentů, které si pak mohu dodělat sám. 

 

 
Program školení 

• Komplexní přehled problematiky BOZP, PO a ŽP – výběr klíčových povinností; 
• Povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce a dalších asi 250 předpisů; 
• Identifikace rizik BOZP s přihlédnutím ke specifikům malých společností a podnikatelů; 
• Prevence rizik v oblasti BOZP – postupy, návody, rady a kontakty, školení; 
• Co dělat, když... 

 
 
Délka školení:   půldenní, max. 10 účastníků  
Místo konání:  obvykle u klienta (kdekoli v ČR), lze zajistit i konferenční místnost na jiném 

místě (není v ceně) 
 

 
 

ŠKOLENÍ PRO MALÉ FIRMY 

Cena 18 900 Kč bez DPH 
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O lektorovi: 
 

Mgr. Petr Kaňka 
Vystudoval obor environmentální geologie a geochemie na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval pro velké 
společnosti (RWE, 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.   

 
 
 
      
 


