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Předepsané kontroly – společně BOZP a PO Cena (Kč) 

Kontrola stavu dokumentace BOZP a PO, prohlídka prostor firmy, protokol (§108 odst. 5 Zákona 
č. 262/2006 Sb. Zákoník práce) a (§5 odst. 1e Zákona č. 133/1985 Sb.) od 1770,-/pracoviště  

 

 BOZP Četnost Cena (Kč) 
Kontrolní činnost 
Prověrka BOZP v organizaci (§108 odst. 5 Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník 
práce) 

1x ročně od 1470,-/pracoviště  
(podle rozsahu a časové 
náročnosti může být 
navýšena) 

Kontrola žebříků dle čl. III odst. 11 Přílohy k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,  
Kontrola regálů dle kap. 4.6 ČSN 26 9030,  

1x ročně 590,-/hod + 
100,-/ks 

Prezenční školení 
Školení zaměstnanců o právních a jiných předpisech k zajištění BOZP + 
zpracování záznamu a presenční listiny, ústní přezkoušení (§103 odst. 2 ZP 
č. 262/2006 Sb.) 

minimálně 1 hod 
při nástupu a 
opakovaně 

1-5 osob: 
990,-/hod  
5 a více osob: 
2490,-/hod  

Školení vedoucích zaměstnanců o právních a jiných předpisech k zajištění 
BOZP + zpracování záznamu a presenční listiny, přezkoušení formou testu 

minimálně 2 hod 
při nástupu a 
opakovaně 

1-5 osob: 
1390,-/hod  
5 a více osob: 
2990,-/hod  

Školení řidičů referentských vozidel, práce ve výškách / práce v hluku aj. + 
zpracování záznamu a presenční listiny, přezkoušení formou testu 

minimálně 1 hod 
při nástupu a 
opakovaně 

1-5 osob: 
1390,-/hod 
 

Zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení BOZP (§103 
odst. 3 Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce) 

jednorázově a při 
změně 

550,-/ks 

Tvorba a správa dokumentace 
Směrnice pro Organizaci a zajištění BOZP (§102 odst. 1 Zákona č. 262/2006 
Sb. Zákoník práce) 

jednorázově 3200,- 

Analýza a zhodnocení rizik – písemný soubor zhodnocených pracovních 
rizik, možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců (§102 odst. 4 
Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce) 

jednorázově 2700 - 5000,-  
dle náročnosti a množství 
rizik (může být navýšena) 

Směrnice pro poskytování OOPP (§104 odst. 5 Zákona č. 262/2006 Sb.) dle potřeby 2600,- 
Vystavení a zavedení knihy úrazů dle potřeby 550,- 
Nastavení lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců 
dle §11 Vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

dle potřeby 550,- 

Kategorizace prací a pracovního prostředí dle §37 zákona 258/2000 Sb. 
včetně vyhotovení oznámení/návrhu na hygienickou stanici. 

jednorázově 590,-/profese 

Vypracování Tabulky pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP dle 
§4 NV č. 495/2001 Sb. 

jednorázově 590,-/profese 

Bezpečnostní předpis – Manipulace s lahvemi na dopravu plynů dle potřeby 1800,- 
Bezpečnostní předpis – Elektrické nářadí dle potřeby 1500,- 
Bezpečnostní předpis – Elektrické spotřebiče dle potřeby 1500,- 
Bezpečnostní předpis – Provozní řád pro nízkotlaké kotelny dle potřeby 2000,- 
Bezpečnostní předpis – Provoz služebních vozidel dle potřeby 1800,- 
Bezpečnostní předpis – Provozní řád skladu dle potřeby 1800,- 
Systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení  dle potřeby 3000,- 
Místní provozní bezpečnostní předpis – Provoz služebních vozidel do 3,5t 
(§3 NV 168/2002 Sb.) 

dle potřeby 1800,- 

Asistence při zpracování zápisu o pracovním úrazu, včetně spolupráce při 
vyplnění formuláře o úrazu ve smyslu NV č. 201/2010 Sb. 

dle potřeby 590,-/hod 

Aktualizace dokumentace BOZP a konzultační činnost dle potřeby 590,-/hod 
Další nespecifikované služby 
Ostatní - nezařazené dle požadavku 590,-/hod 

 
 

Cena certifikačního kódu pro elektronická školení BZOP/PO/řidičů/první pomoc 

Počet školení/kódů 1-10 11-50 51-100 101-200 201-300 

Cena za kód bez DPH 150,- Kč 110,- Kč 90,- Kč 80,- Kč 75,- Kč 
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Požární ochrana Četnost Cena (Kč) 
Kontrolní činnost 
Preventivní požární prohlídka (§5 odst. 1e Zákona č. 133/1985 Sb.)::  
- v objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí 
- v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím 

 
1x ročně 
2x ročně 

od 1150,-/pracoviště  
(podle rozsahu a časové 
náročnosti může být 
navýšena) 

Kontrola dokumentace PO (§40 odst. 4 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.) 1x ročně 590,-/hod 
Prezenční školení (§16 zákona č. 133/1985 Sb.) 
Školení zaměstnanců o PO (včetně dokumentace PO) + zpracování 
záznamu a presenční listiny, ústní přezkoušení 

minimálně 1 hod 
při nástupu a dále 
1x za 2 roky 

1-5 osob: 
990,-/hod  
5 a více osob: 
2490,-/hod  

Školení vedoucích zaměstnanců o PO (včetně dokumentace PO) + 
zpracování záznamu a presenční listiny, přezkoušení formou testu 

minimálně 2 hod 
při nástupu a dále 
1x za 3 roky 

1-5 osob: 
1390,-/hod  
5 a více osob: 
2990,-/hod  

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních 
hlídek (školení + praktická část), zpracování záznamu a presenční listiny, 
přezkoušení formou testu 

Požární hlídky: 
minimálně 1 hod 
při nástupu a dále 
1x ročně 

1-5 osob: 
990,-/hod  
5 a více osob: 
2490,-/hod  

Zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení PO pro 
zaměstnance a vedoucí zaměstnance a osoby pověřené zabezpečením PO 
v době sníženého provozu a v mimopracovní době / pro zaměstnance 
zařazené do preventivních požárních hlídek (§36 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.) 

jednorázově a při 
změně 

550,-/ks 

Jmenování preventistů požární ochrany, zaměstnanců zařazených do 
preventivních požárních hlídek a zaměstnanců pověřených zabezpečením 
PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době 

jednorázově a při 
změně 

300,-/ks 

Tvorba a správa dokumentace 
Začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí 
s vyhotovením dokladu o zatřídění organizace (§4 zákona č. 133/1985 Sb.) 

jednorázově 590,-/činnost 

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany formou vypracování 
interního předpisu – Organizační směrnice PO ve společnosti (§30 
Vyhlášky č. 246/2001 Sb.) 

jednorázově 2900,- 

Dokumentace zdolávání požárů – Operativní karta (§34 Vyhlášky č. 
246/2001 Sb.) 

jednorázově od 2900,- 

Vystavení a zavedení Požární knihy (§37 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.) jednorázově 550,-/ks 
Požární poplachové směrnice – zpracování textu jednorázově 800,-/pracoviště 
Požární řád (§31 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.) jednorázově 1500,-/pracoviště 
Požární evakuační plán (textová + grafická část) / Únikový plán / 
Orientační plán (§33 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.) 

jednorázově od 2800,- 
objekt/podlaží 

Řád ohlašovny požárů (§35 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.) jednorázově 800,- 
Doplňkové služby 
Provedení cvičného poplachu (§33 odst. 4 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.) 1x ročně 590,-/hod 
Jednání s veřejnoprávními orgány, konzultace dle požadavku 590,-/hod 
Ostatní - nezařazené dle požadavku 590,-/hod 

 
Cestovní náklady v rámci Prahy: nejsou účtovány. Cestovní náklady mimo Prahu: 8 Kč/km 

Zvýhodněná nabídka pro firmy 

Balíček pro živnostníky, firmy a podnikatele DO 25 zaměstnanců a v kategorii BEZ požárního nebezpečí – 5890,- Kč 
Balíček pro firmy a podnikatele DO 25 zaměstnanců a v kategorii SE ZVÝŠENÝM požárním nebezpečím – 8890,- Kč 
Balíček pro firmy a podnikatele NAD 25 zaměstnanců a v kategorii SE ZVÝŠENÝM požárním nebezpečím – 12890,- Kč 
Velké firmy – individuální nabídka dle rozsahu poskytovaných služeb 

Balíček obsahuje vypracování standardní dokumentace BOZP a PO v dané kategorii. Cena se může lišit podle množství 
profesí, kategorizace práce apod. Balíček je určen pro firmy pracující v administrativě s kategorizací práce I. 

Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. To bude připočítáno k ceně konečné. 

Platnost od 1. 1. 2019 do vydání nového ceníku. 


