
CENÍK 
(PLATNÝ OD 01.03.2022) 

 

Cenová nabídka SLUŽBY PO 

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

Periodické požární prohlídky včetně zápisu 
Konzultace a poradenství v oblasti PO 
Zastupování při externích kontrolách a jednáních s HZS 
další služby dle požadavku zadavatele     650 Kč / hod 

Periodické služby PO na provozovně      smluvní cena nebo 
paušál  
Zpracování jednotlivé dokumentace pro zajištění PO  

Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí  od 2500 Kč  
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany   od 2500 Kč  

  
Požární poplachová směrnice      od 1000 Kč 
Požární řády         od 2000 Kč  

 Organizace školení v PO včetně jednotlivých tematických plánů   od 2500 Kč 
Příkaz ke svařování – povolení horkých prací    od 2500 Kč 
další požární dokumentace dle činností zaměstnavatele   od 2000 Kč 
aktualizace stávající dokumentace PO      650 Kč / hod 

Jízdné od 15 km od Olomouce       12 Kč / km 
 
ŠKOLENÍ PO 
Vedoucí zaměstnanci v PO – školení formou prezentace PWP včetně výukových videí, písemné testy 
k ověření získaných znalostí, osvědčení o absolvování školení 

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

Zaměstnanci o PO – školení formou prezentace PWP včetně výukových videí, ústní přezkoušení nebo 
písemné testy k ověření získaných znalostí 

1-10 zam  250 Kč / zam  
         11-20 zam  220 Kč / zam 
         21 a více zam  200 Kč / zam 

Požární preventista – školení formou prezentace PWP včetně výukových videí, a praktická odborná 
příprava v místě pracoviště 

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

Preventivní požární hlídky – školení formou prezentace PWP včetně výukových videí, a praktická 
odborná příprava v místě pracoviště 

1-10 zam  350 Kč / zam  
         11-20 zam  300 Kč / zam 
         21 a více zam  250 Kč / zam 
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