
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Lumír 

Zezulka 

Člen Rady vlády BOZP 

Předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost RV BOZP 

Místo konání: Hotel Vyhlídka, Pozlovice 206 

Dne: 11.10.2017 

Zahájení: v 8.30 hod. (registrace účastníků semináře 07.45 - 8.15 hod.) 

Garant semináře Mgr. Lumír Zezulka, člen rady vlády pro BOZP 

  08.20 -08.30 Zahájení semináře  

08.30 - 09.30 

 Základní pojmy v platných právních předpisech, které se vztahují k výkonu činnosti 
odborně způsobilých osob v oblasti BOZP 

 Základní práva a povinnosti odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci 
rizik a odborně způsobilých osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle 
platných právních předpisů 

 Nedostatky v činnosti odborně způsobilých osob v oblasti BOZP zjišťované při 
kontrolách pracovníky SUIP 

 Důsledky nedodržování platných právních předpisů odborně způsobilými osobami 
v oblasti BOZP a jejich spoluúčast na vzniku pracovních úrazů 

 Statistické údaje EU a ČR o pracovní úrazovosti a o kontrolách prováděných orgány 
inspekce práce 

JUDr. Anna Samková                         

09.35 - 11.00 

 
 Pracovnělékařské služby po významné novele právní úpravy od 1.11.2017 

 
   Robert Křepinský, člen rady vlády BOZP 

11.00 – 13.00 

  Vhodné postupy při řešení úrazových dějů z pohledu OZO v prevenci rizik 
- souhrn dnešního legislativního rámce postavení OZO v PRE včetně možných dopadů na  
  jeho osobu 
- vhodné postupy OZO v PRE při řešení úrazových dějů v rámci možných různých zadání 
- vhodné doporučení pro správné chování zaměstnanců ve vztahu k dnešním podmínkám  
   možných řešení úrazových dějů 
- případové studie z reálných letošních úrazových dějů 
                                                                                                                       Ing. Vlastimil Kadlec, MBA 

13.00 - 13.30 Přestávka na oběd, občerstvení 

13.30 – 14.30 

 Odpovědnost OZO k činnostem koordinátora BOZP na staveništi v oblasti BOZP jako 
zaměstnance, popř. jako podnikající fyzické osoby za výkon jejich činnosti v praxi 

 Odpovědnost OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP jako 
zaměstnance, popř. jako podnikající fyzické osoby za výkon jejich činnosti v praxi 

 Příklady z praxe – zajímavá rozhodnutí orgánů inspekce práce nebo soudů 
 Pojišťování odborně způsobilých osob na rizika při výkonu jejich činnosti v praxi 
 Vzájemné uznávání odborné kvalifikace ve státech EU, smluvních státech Evropského 

hospodářského prostoru a Švýcarsku 
                                                                                                                                    JUDr. Anna Samková                         

14.30 – 15.00 
 Zkušenosti z investičních akcí při přípravě a realizaci staveb 

                                                                                  Josef Válek, koordinátor BOZP na staveništi 

          15.00  Odborná diskuze k přednášené problematice a odpovědi na otázky 

Přihlášky 
Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou nejpozději do 9.10.2017 na adresu: 
ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín 
e-mail:  info@zekaplus.cz          web: www.zekaplus.cz                  tel.: 577 343 818 

 
Poplatek 

1.450,-Kč vč.DPH, platbu je nutno provést před konáním semináře na základě zálohové 
faktury, kterou vystavíme po obdržení přihlášky na seminář. 
V ceně semináře je zahrnuto občerstvení: káva, čaj, minerální voda. 

Vás srdečně zve  

na seminář v oblasti BOZP 

na seminář v oblasti BOZP 

ZEKA plus, s.r.o. 

 

ZEKA plus, s.r.o. ZEKA plus, s. r. o., 

 společnost akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, pro provádění zkoušek fyzických osob 

podle §20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Organizační informace: 

Program semináře: 

 

Garant odborného 
semináře 

Mgr. Lumír Zezulka 
člen rady vlády pro BOZP 

Poplatek 
1.450,-Kč (včetně DPH), platbu je nutné provést před konáním semináře na základě zálohové 
faktury, kterou vystavíme po obdržení přihlášky na seminář 

Přihlášky 
Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou nejpozději do 9.10.2017 na adresu: 
ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín 
e-mail – info@zekaplus.cz            web: www.zekaplusus.cz                            tel.: 577 343 818 

Možnost ubytování 
Hotel Vyhlídka, cena ubytování dle aktuálního ceníku hotelu. Ubytování si můžete 
zarezervovat na tel. číslech: 577 105 285, 608 434 390 nebo na vyhlidka@vyhlidka.eu. 
Ubytování není zahrnuto v ceně semináře. 

Možnost stravování 
V ceně semináře je zahrnuto i občerstvení – čaj, káva, minerální voda. Pokud máte zájem o oběd 
v den semináře, můžete využít denní nabídky menu nebo si vybrat z jídelního lístku restaurace. 

 Program semináře: 
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