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POŘÁDÁ:

REKVALIFIKAČNÍ KURZ
BEZPEČNOSTNÍ MANAŽER
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou kurzů, které jsou součástí rekvalifikačního vzdělávacího
a výcvikového programu

MANAGEMENT ŘÍZENÍ PODNIKU
/Bezpečnostní manažer/
akreditovaného na základě § 108 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o
zaměstnání a zájemců o zaměstnání a v souladu s § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů pod č. j. MŠMT- 6700/12 – 24/295.
Tyto kurzy jsou určeny především pro manažery v oblasti bezpečnostních služeb, odborů
krizového řízení obcí, měst, krajů, vedoucích pracovníků městských (obecních) policií, velkých
organizací s odbory bezpečnosti a pro oblastní manažery prevence kriminality.
Absolvent rekvalifikačního kurzu bezpečnostní manažer splňuje dle přílohy č. 3 a 5. odst. 58 a
59, čl. VII Živnostenského zákona zákonné kvalifikační požadavky pro koncesovanou živnost
Ostraha majetku a osob a živnost Služby soukromých detektivů
Rekvalifikační kurz bezpečnostní manažer se skládá ze tří na sebe navazujících tematických
školení, zaměřených na:

1. zásady a postupy ochrany organizace
2. ochranu informací v organizaci
3. řešení mimořádných událostí
Součástí jednotlivých školení jsou i témata zaměřené na manažerské dovednosti.
Tyto kurzy lze absolvovat i jednotlivě, avšak osvědčení o rekvalifikaci lze získat pouze
absolvováním všech tří kurzů a závěrečného soustředění s obhajobou seminární práce na zvolené
téma vztahující se k dané problematice.

Na spolupráci s Vámi se Těší
Bc. Kateřina Poludová, DiS.
manažer vzdělávání dospělých
Trivis - Centrum vzdělávání, s.r.o.
V Praze dne 31. 8. 2013

TERMÍNY KONÁNÍ KURZŮ PRO
2. pololetí roku 2013, 1. pololetí 2014 :
Zásady a bezpečnostní postupy ochrany organizace:
23. -26. 9. 2013
24. -27. 2. 2014

Charakteristika a cíle kurzu: charakteristika rizika a jeho prvků-analýza rizika a ztrátbezpečnost jako jednotný systém a zásady bezpečnostní politiky organizace-zásady
bezpečnostního průzkumu-základy bezpečnostního projektování-organizační a režimová opatření
ochrany-charakteristika ochrany perimetru objektu-mechanické prvky ochrany-fyzická ostraha a
její členění-instrukce a pokyny fyzické ostrahy-klíčový režim-ochrana skladů a přepravy-ochrana
převozu finančních hotovostí a cenin-ochrana pokladny a manipulace s finanční hotovostí-role
bezpečnostního úseku organizace, podnikové systémy managementu rizik - co musí každý podnik
dělat, aby se v každodenní praxi uměl efektivně vyhýbat hrozbám, problémům, selháním, nehodám
a jiným nežádoucím událostem- příklady nejčastějších chyb podnikových managementů a jejich
důsledky. Strategický, procesní a změnový management rizik.
Klíčový význam lidských zdrojů – člověk jako zdroj rizik i jako ochránce před riziky charakteristika mimořádných událostí v organizaci, řešení BOZP, řešení PO, prvky EZS, EPS a
CCTV, evakuace osob, prevence,
Manažerské dovednosti: školení a výcvik zaměstnanců, drogy a psychotropní látky a jedy na
pracovišti. Rizika závislostí, Legislativní změny ovlivňující práci manažerů - specialistů .
Živnostenský zákon a jeho požadavky na zaměstnance bezpečnostních služeb – aktuální znění

Ochrana informací v organizaci:
21. -24. 10. 2013
24. -27. 3. 2014

Charakteristika a cíle kurzu: charakter informací-informace a riziko, posouzení a zajištění
informační bezpečnosti organizace, mimořádná situace a ochrana utajovaných skutečností,
průmyslová špionáž, problematika počítačové kriminality, obchodní tajemství, ochrana osobních
údajů, ochrana utajovaných skutečností, bezpečnostní politika a bezpečnostní projekt, personální
bezpečnost, administrativní bezpečnost, objektová bezpečnost, technická bezpečnost, ochrana
jednání, způsoby ochrany firemního tajemství, bezpečnost podatelen, bezpečnost archivů a
archivní dokumentace.
Manažerské dovednosti: Bezpečnostní management, jeho postavení a úloha. Řízení a vedení lidí.
Organizace práce a organizace čas u manažera.

Mimořádné události a bezpečnostní management organizace:
25. -28. 11. 2013
21. -24. 4. 2014

Charakteristika a cíle kurzu: mimořádná událost a situace, přírodní mimořádné události,
antropogenní mimořádné události, krizový management, řízení krize, havárie a katastrofy, krizové
řízení v EU a legislativa, současný stav v ČR, krizový zákon, bezpečnostní rada státu, význam a
poslání IZS, složky IZS, životní prostředí, zpracování havarijního plánu, ochrana životního
prostředí a havarijní plán, bezpečnostní a krizový management organizace, informační podpora
krizovému managementu, charakteristika vnějších útoků na organizaci a opatření k jejich
zamezení, charakteristika aktů násilí proti organizaci a osobám a nástin opatření, terorismusbombové útoky a výhružky bombou, útoky na osoby a pravidla ochrany V.I.P., mimořádné
události a styk se sdělovacími prostředky.
Manažerské dovednosti: Zvládání zátěžových situací, psychická odolnost jednotlivce a pracovního
týmu. Některé aspekty psychologie davu.

Závěrečné soustředění:
9. -10. 12. 2013
19. -20. 5. 2014

Charakteristika a cíl: opakování látky, probrané v jednotlivých kurzech rekvalifikačního
programu, prezentace a obhajoba seminárních prací.

CENA JEDNOTLIVÉHO KURZU: 1 osoba - 8 000,- Kč (DPH 0 %)
2 osoby - 7 500,- Kč / za osobu (DPH 0 %)
3 osoby - 7 000,- Kč / za osobu (DPH 0 %)
4 osoby - 6 500,- Kč / za osobu (DPH 0 %)
5 osob a více - 6 000,- Kč / za osobu (DPH 0 %)
CENA ZÁVĚREČNÉHO SOUSTŘEDĚNÍ: 2850,-Kč / za osobu (DPH 0 %)
CENA KOMPLETNÍ REKVALIFIKACE / 3 KURZY + ZÁVĚREČNÉ SOUSTŘEDĚNÍ/
PRO JEDNU OSOBU JE 26 850,- Kč.

Cena kurzu je bez ubytování a stravování (po dohodě lze zajistit), uvedené ceny jsou
kalkulovány od jednoho objednatele za jeden tematický okruh. V případě vyššího počtu účastníků
od jednoho objednatele (5 a více osob) lze zajistit individuální termín pro konání kurzu (i o
víkendu). Výuka je organizována v prostorách TRIVIS – Libčická 399/8, Praha 8.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Příjmení, jméno, titul: …………..…………………………………………………...
Současné zaměstnání (funkce) : ……………….…………………………………..
Firma :

……………………………………………………………………………….

Adresa : ………………………………………………………… PSČ : …………....
IČO : …………………… DIČ : ………………….. č.ú. : …………………………...
Tel.: ………………………………….

Fax ……………………………………….

E-mail : …………….…………………………………………………………………...

Název kurzu

Termín

Počet účastníků

Způsob úhrady : …kurzovné Vám bude fakturováno po ukončení kurzu.
……………………………
Datum a místo

………………………………
Razítko a podpis

