
ŠKOLENÍ 

Druh školení jednotka 
Cena 
[Kč] 

BOZP a PO zaměstnanců do 5 osob                                             osoba 460,00 

BOZP a PO zaměstnanců od 6 do 10 osob                         osoba 390,00 

BOZP a PO zaměstnanců od 11 osob                                 školení 3.980,00 

BOZP a PO vedoucích zaměstnanců do 5 osob                  osoba 620,00 

BOZP a PO vedoucích zaměstnanců od 6 do 10 osob        osoba 525,00 

BOZP a PO vedoucích zaměstnanců od 11 osob                školení 6.090,00 

Elektro – osoba školená do 10 osob  (§19/1 z. 250/2021 Sb.) osoba 490,00 

Elektro – osoba školená – minimální cena za školení školení 2.200,00 

Elektro – osoba školená 11 až 20 osob osoba 460,00 

Elektro – osoba školená 21 až 30 osob osoba 390,00 

Elektro – osoba školená 31 a více osob osoba 320,00 

Elektro – § 4 – osoba poučená do 10 osob osoba 710,00 

Elektro - § 4 – minimální cena za školení školení 2.650,00 

Elektro – § 4 – osoba poučená 11 až 20 osob osoba 620,00 

Elektro – § 4 – osoba poučená 21 až 30 osob osoba 540,00 

Elektro – § 4 – osoba poučená 31 a více osob osoba 490,00 

Elektrotechnik – § 6 osoba 1.400,00 

Vedoucí elektrotechnik - § 7 osoba 1.800,00 

Jeřábníci tř. A – zákl. (mostové nad 5 t ovládány z koše) osoba 1.530,00 

Jeřábníci tř. A – opakované                                           osoba 790,00 

Jeřábníci tř. B – základní (věžové jeřáby) osoba 3.120,00 

Jeřábníci tř. B – opakované                                           osoba 1.320,00 

Jeřábníci tř. D – základní (automobilové jeřáby)  osoba 3.260,00 

Jeřábníci tř. D – opakované                                          osoba 1.320,00 

Jeřábníci tř. „O“– zákl. (aut. zved., most.do 5 t ze země) osoba 1.470,00 

Jeřábníci tř. „O“ – opakované                                       osoba 790,00 

Jeřábník tř. „N“ - obsluha aut. ruky – základní, opakované osoba 995,00 

Jeřábník tř. „S“ – jeřábové přísl. k MV – základní, opak. osoba 995,00 

Obsluha plynových zařízení osoba 580,00 

Obsluha TNS                                                                 osoba 458,00 

Obsluha řetězových pil – základní osoba 1.580,00 

Obsluha řetězových pil – opakované osoba 995,00 

Obsluha křovinořezů – základní osoba 995,00 

Obsluha křovinořezů – opakované osoba 570,00 

Obsluha automobilových zvedáků školení 1.190,00 

Osoba pověřená ZZ (provozní technik ZZ) osoba 2.110,00 

Osoba pro nakládání s chemickými látkami – základní osoba 1.920,00 

Osoba pro nakládání s chemickými látkami – periodické osoba 1.040,00 

Práce ve výškách                                                                osoba 380,00 

Práce ve výškách více než 10 osob                                školení 3.030,00 

Preventista PO osoba 1.550,00 

Požární hlídky                                                                     školení 1.600,00 

Řidiči referentských vozidel                                               osoba 370,00 

Řidiči referentských vozidel více než 10 osob                     školení 3.030,00 

Řidiči VMV – zákl. bez rozdílu pohonu                             osoba 3.030,00 

Řidiči mot. vozíků – opakované osoba 490,00 

Topiči nízkotlakých kotlů – základní                                     osoba 1.550,00 

Topiči nízkotlakých kotlů – opakované                                 osoba 810,00 

Vazači břemen „A“- základní hl. pracovní poměr nebo používají veškeré vázací 

prostředky a způsoby vázaní                       
osoba 1.290,00 

Vazači břemen „B“- základní – obsluhují jen jeden druh vázacích zařízení osoba 920,00 

Vazači břemen „A“ - opakované                                    osoba 610,00 

Vazači břemen „B“ - opakované                                    osoba 460,00 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Při počtu 20 účastníků a větším se stanovují ceny individuálně. 


