
CENÍK 
(PLATNÝ OD 01.03.2022) 

Vstupní audit BOZP         650 Kč / hod 
Jednorázové služby BOZP na provozovně      

Periodické kontroly pracovišť 
Vyhledávání, analýza a hodnocení rizik 
Spolupráce při zajištění měření pro kategorizaci práce 
Konzultace a poradenství v oblasti BOZP 
Prověrky BOZP 
Šetření pracovních úrazů, hlášení PU 
Zastupování při externích kontrolách a jednáních s OIP, KHS... 
další služby dle požadavku zadavatele     650 Kč / hod 

Dlouhodobá spolupráce v oblasti BOZP     smluvní cena nebo paušál  
Jednorázové zpracování směrnic BOZP  

Organizace a řízení BOZP 
Analýza a řízení rizik, Registr rizik, rizika externích dodavatelů  od 2000 Kč 
Návrh na zařazení do kategorie práce     od 2500 Kč 
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek   od 2000 Kč 
Tabulka pro vyhodnocení rizik pro poskytování OOPP 
Pracovně lékařská péče       od 1500 Kč 
Pracovní úrazy a N z P, řešení, hlášení, odškodňování   od 2000 Kč 
Organizace školení, včetně osnov, testů a lhůtníku školení  od 2000 Kč 
Práce Home office        od 2000 Kč 
Dopravní řád – organizace dopravy dopravními prostředky  od 2000 Kč 
Provozní řád skladů, ruční manipulace s břemeny    od 2000 Kč 
Provozní řád nízkotlaké kotelny      od 1500 Kč 
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou     od 2000 Kč 
Práce v uzavřených prostorách      od 2000 Kč 
Vyhrazená technická zařízení, stroje, zařízení, nářadí   od 2000 Kč 
Elektrická a ruční elektrická zařízení a nářadí    od 2000 Kč 
Havarijní připravenost       od 1500 Kč 
Kontrolní činnost        od 1000 Kč 
Nakládání s chemickými látkami      od 1500 Kč 
Systém bezpečné práce / pracovní postupy pro jednotlivé činnosti od 1500 Kč 
Aktualizace stávajících směrnic      650 Kč / hod 
další bezpečnostní směrnice dle činností zaměstnavatele 

smluvní cena dle rozsahu práce 
Jízdné od 15 km od Olomouce       12 Kč / km 
ŠKOLENÍ BOZP 
Vedoucí zaměstnanci – základní a periodické školení BOZP formou PWP prezentace včetně videí, 
zpracování osnovy a zkušebních testů, vystavení osvědčení o absolvování školení   

1–5 zaměstnanců 700 Kč / zam 
         6 a více zam  550 Kč / zam 

Zaměstnanci – formou PWP prezentace a názorných videí, včetně zpracování osnovy a přezkoušení 
ústně nebo písemným testem dle požadavku, vystavení osvědčení o absolvování školení 

vstupní a periodické školení BOZP 
školení řidičů referentských vozidel 
školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
školení o nakládání s chemickými látkami 
školení ruční manipulace s břemeny 
obsluha MV, VZV a manipulačních plošin         

1-10 zam  300 Kč / zam  
         11-20 zam  250 Kč / zam 
         21 a více zam  200 Kč / zam 
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