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

Vás srdečně zve

NA SEMINÁŘ V OBLASTI BOZP
Místo konání:
Dne:
Zahájení:

Hotel Vyhlídka, Pozlovice 206
17.10.2018
v 8:30 hod. (registrace účastníků semináře 7:45 – 8:15 hod.)

Program semináře:

8:20 – 8:30
8:35 – 9:35

Zahájení semináře





9:40 – 12:00





NEMOCI Z POVOLÁNÍ
Ing. Pavlína Pencová, KHS Zlín
VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE při pracovních úrazech a
nemocech z povolání a výhled s ohledem na připravované změny legislativy týkající se
uvedené oblasti – připravovaná novela zákoníku práce
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.
POJEM PRACOVNÍHO ÚRAZU, nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech
z povolání – základní předpoklady odpovědnosti, míra odpovědnosti
Robert Křepinský, člen rady vlády BOZP

12:00 – 12:30
12:40 – 14:15










14:20 – 15:00
15:00
15:30
Garant odborného
semináře
Účastnický
poplatek:
Přihlášky:

PŘESTÁVKA na oběd a občerstvení
VYHL. 73/2010 Sb.
POŽADAVKY A PROBLÉMY se stanovisky TIČR
OBSAH A FORMA revizních zpráv a přehled pro odborně způsobilé osoby
PŘEHLED A ZÁKLADNÍ PROBLEMATIKA ČSN v praxi
PROBLEMATIKA ÚDRŽBY A REVIZÍ elektrických zařízení v praxi
Pavel Slezáček, inspektor ZZ a EZ, TIČR
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI KOORDINÁTORA BOZP z liniových staveb,
zápisy z průběhu prohlídky stavby
Ing. Adam Urbánek, koordinátor BOZP na staveništi
Odborná diskuse k přednášené problematice a odpovědi na otázky
Ukončení semináře

Mgr. Lumír Zezulka
člen Rady vlády pro BOZP
1.800,- Kč vč. DPH, platbu je nutné 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
Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou nejpozději do 15.10.2018 na
adresu: ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín
e-mail: rakova@zekaplus.cz
web:www.zekaplus.cz
tel.: 577 343 818

