
 

ZNALOST ZÁKONA OMLOUVÁ! 
4v1 = Referentské vozy + BOZP + PO + Řidi či, přestupky a body 

8 hodin nabitých informacemi, které jinde nezískáte, za 1.592 Kč/osobu 

1. Řidi či, přestupky a body – nový seminá ř o tom, jak ušet řit (4 hodiny) 
Každý z nás řidičů se dostává do kontaktu s úřady, policií, s veřejnou správou. V právním státě máme 
mnoho možností, o kterých běžný občan (nebo i podnikatel, který je ve styku s policií a úřady) vůbec neví. 
Mnoho z nás má nedostatek vzdělání v oblasti správního řízení, případně máme jen nejisté povědomí. Proto 
přinášíme NOVINKU na trhu vzdělávání. 

 Účastníci získají nové kompetence při styku s veřejnou správou. Budou vědět, kam se obrátit, když 
nebudou spokojeni s vyřizováním svých záležitostí. Zjistí, co dělat, když je úřad nečinný. 

 Absolventi budou vědět, jak probíhá standardní správní řízení, co znamená blokové řízení, jaké jsou 
možnosti opravných prostředků, získají znalosti o svých právech a povinnostech. 

 Přednáška upozorňuje řidiče na to, že ne všechny postupy policie či obecní policie jsou v souladu se 
zákonem. Budete vědět, jaký následek nastane, když uděláte dopravní přestupek, a kolik za něj 
dostanete bodů do karty řidiče. 

2. Školení řidi čů služebních (referentských) vozidel do 3,5 t (2 hod iny) 
Školení dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a NV. 168/2002 Sb., kterým 
se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy.  

3. Školení BOZP (1 hodina) 
Školení dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 309/2006 Sb., 
zákon o BOZP, ve znění pozdějších předpisů. 

Doklad o školení:  

 společnost obdrží směrnici s osnovou a prezenční listinou 

 vedoucí zaměstnanec společnosti obdrží osvědčení o absolvování školení – opravňuje ho provádět 
vstupní školení nově přijatých zaměstnanců 

4. Školení PO (1 hodina) 
Školení dle zákona č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Doklad o školení:  

 společnost obdrží směrnici s osnovou a prezenční listinou 

 preventista PO společnosti obdrží osvědčení o absolvování odborné přípravy PO – opravňuje ho 
provádět vstupní školení nově přijatých zaměstnanců a kontroly dodržování předpisů v PO 

 
Kapacita – cena: Semináře jsou realizované jako uzavřené v sídle společnosti pro skupiny po 
nejvýše 25 účastnících za cenu 39.800 Kč bez DPH (tj. v průměru 1.592 Kč za účastníka). 

Lektorské zajišt ění: Seminář je realizován za přispění certifikovaných lektorů na BOZP, požární 
ochranu, školení řidičů referentských vozidel a odborníků na správní řád, zákon o provozu na 
pozemních komunikacích, bodový systém, … 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat za ú čelem smluvení termínu 
vzdělávací akce.  

Akademie vzdělávání, a. v. i. 
www.akademie-vzdelavani.cz, info@martynek.cz  


