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Zdravá firma 
Osvojte si nástroje managementu zdraví a vytvořte zdravou firmu. 
 
Ochrana zdraví zaměstnanců a program podpory zdraví by měly být součástí celkové strategie 
zdravé společnosti. Naučte se, jak nastavit a strategicky řídit systém pracovně lékařských služeb, 
aby to nebylo jen plnění zákonných povinností. Vytvořte ve své firmě efektivní program podpory 
zdraví, který se bude opírat o prokazatelné poznatky odborných lékařských studií, nikoliv o 
neověřené alternativní trendy. Nabídněte svým pracovníkům komplexní zdravotní péči a 
eliminujte rizika ztráty zdravotní způsobilosti působením stresu, špatné výživy či různých 
civilizačních onemocnění. Ukážeme vám, jak zajistit ekonomickou návratnost programu zdravé 
firmy a jak ji měřit. 
 

Komu je kurz určený? 
 
• Velkým zaměstnavatelům i malým a středním podnikům; 
• Drobným podnikatelům se zaměstnanci; 
• Manažerům a specialistům z výrobních, logistických a obchodních společností; 
• HR manažerům a specialistům v oblasti BOZP/PO. 

 

Co mi kurz přinese? 
• Naučíte se strategicky řídit systém pracovně lékařských služeb; 
• Poznáte, jak sestavit komplexní program zdravotní péče; 
• Naleznete východiska pro program zdravé firmy v právních předpisech o bezpečnosti a 

ochraně zdraví; 
• Dozvíte se, jak vytvořit efektivní program podpory zdraví a jak měřit jeho návratnost; 
• Zjistíte, jak lze snižovat rizika ztráty zdravotní způsobilosti a nemocí z povolání; 
• Poznáte nástroje na snížení absence a nemocnosti, urychlení návratu do práce; 
• Seznámíte se s příklady z praxe a s případovými studiemi zdravých firem. 

 
Program školení 
 
Zdravá firma 

• Co dělá firmu zdravou; 
• Ukazatele pro hodnocení zdravé firmy; 
• Zdravotní způsobilost zaměstnanců a jak bojovat proti její ztrátě; 
• Zjišťování zdravotní prognózy populace zaměstnanců a předcházení negativním dopadům 

jejich stárnutí. 
 
Management zdraví 

• Jak postavit program zdraví, aby byl ekonomicky ospravedlnitelný; 
• Komunikační strategie vůči zaměstnancům; 
• Manažerské nástroje pro podporu zdraví; 
• Stres management a pohybový program; 

ŠKOLENÍ FIREMNÍCH SPECIALISTŮ 
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• Protikuřácké programy a jejich návratnost; 
• Návratnost investic do zdravotních benefitů a očkování; 
• Role zaměstnavatele v oblasti správné výživy a stravování; 
• Případová studie programu 7 kroků ke zdraví. 

 
 
 
 
Délka školení:   celodenní, 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 (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.   
 

 
Firmy, které již byly vyškoleny: 
 
 

 
      
 
 

Cena 28 900 Kč bez DPH 


