
DESATERO PREVENCE RIZIK V OBLASTI BOZP A PO 

Seminář / webinář z nové řady vzdělávacího programu FM Institute 

Desatero prevence rizik v oblasti BOZP a PO : 

 

1. Politika a strategie BOZP a PO ve firmách 

2. Organizace a řízení BOZP 

3. Kultura bezpečnosti práce 

4. Zdravé pracoviště 

5. Základní povinnosti BOZP a PO 

6. Spolupráce BOZP a Facility – klíčové body 

7. Rizika a jejich problematika 

8. OZO v BOZP a PO – kdo je bezpečák, jaké má 
odpovědnosti a pravomoc 

9. Pracovnělékařská péče – klíčové body 

10. BOZP a PO v kostce 

Webinář/seminář bude více zaměřen na politiku 
BOZP, vytvoření struktury a jednotlivých rolí. Jako 
budoucí facility manager nebo osoba odpovědná 
za facility či BOZP se musíte na tuto problematiku 
dívat jako na celek, který propojuje veškeré dění ve 
společnosti. 

Je důležité se na BOZP a PO dívat s větším zábě-
rem, než jen s cílem splnění legislativních povinnos-
tí.  Tento webinář/seminář je zaměřen na rizika v 
oblasti  BOZP jako základního kamene veškeré pre-
vence. Zároveň se jedná o nejvíce problematickou 
oblast, která vyžaduje nejen administrativní zapoje-
ní, ale převážně o nastavení komunikace a určení 
odpovědných osob. 

Cílem je přiblížit BOZP a PO nejen jako pravidelné 
školení a administrativu, ale především jako nástroj 
k vytvoření zdravé a bezpečné firemní kultury. 

Půldenní seminář / webinář  (9—12:30)            

(plná interakce) 

Hotel Congress/Tristar,  

U Sluncové 14, Praha 8 - Karlín 

Lektor: 

Marie Homolková 

BOZP, PO a OŽP  
poradce a lektor  
 

Cena semináře: 2.500 Kč (bez DPH) 

Cena webináře: 2. 000 Kč (bez DPH) 

Naši lektoři jsou připraveni seznámit vás se základy jednotlivých oblastí FM služeb.  

Sledujte naši nabídku vzdělávacích služeb. Jsme jediná vzdělávací společnost, která opako-
vaně získává akreditaci MŠMT na rekvalifikaci manažerů v oboru facility management. 

Více na našem webu www.fminstitute.cz. 

Desatero facility manažera je nová řada seminářů/webinářů zaměřená na praktické kompetence jednotli-
vých FM služeb. V každém oboru nacházíme 10 nejdůležitějších oblastí, které je nezbytné kvalitně ovládat. 
Naši lektoři Vám těchto 10 kompetencí vysvětlí v interaktivní diskuzi proberou případná specifika. 

Vzdělávání zajišťuje:    FM Institute, s.r.o., U Sluncové 14, 186 00 Praha 8    |    IČ:  24683744    |    +420 602 226 403 


