
 

       P O Z V Á N K A  
ZEKA plus,  s . r .o .  akreditovaná Ministerstvem práce a  sociá lních věc í  České  republiky  pro  provádění  zkoušek fyzických osob 

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

 

          Vás srdečně zve na odborný seminář  

         v oblasti BOZP 

     

Místo konání: Hotel Vyhlídka, Pozlovice 206, 763 26 Luhačovice 

Dne: 13.10.2016 

Zahájení: v 8:30 hod.  

               

Garant 
odborného 
semináře 

Mgr. Lumír Zezulka 
člen Rady vlády pro BOZP 
člen Stálého výboru pro technickou bezpečnost 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 10.10. 2016 na adresu:  
ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21  Slavičín 
e-mail: info@zekaplus.cz                           fax: 577 343 818                                        tel.: 577 343 818   
V případě Vašeho zájmu Vám zašleme přihlášku v elektronické podobě na Vaši emailovou adresu nebo si ji můžete 
stáhnout z našich webových stránek www.zekaplus.cz v sekci Semináře.  

Možnost 
stavování: 

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 s jídelního lístku restaurace. 

Možnost 
ubytování: 

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

07.45 – 08.15 Registrace účastníků semináře 

08:20 – 08:30 Zahájení semináře 

08:30 – 10:30 

 
 Novinky v oblasti BOZP s výhledem na rok 2017 
 Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů 
                                                                                                                        
                                                                                                                      Robert Křepinský, člen Rady vlády BOZP 

10:30 – 12:00 

 
 Obsah a rozsah plánu BOZP, problematika zpracování některých částí po novele zákona č. 309/2006 Sb. 
 Povinnosti a úkoly zadavatele při udržovacích pracích bez stavebního povolení a ohlášení 
 Závažné pracovní úrazy vzniklé při stavebních pracích a rozbor příčin 

 
                                                                                                                                               Karel Novotný, expert BOZP 

12:00 – 12:45 Přestávka na oběd, občerstvení 

12:45 – 13:30 

 
 Nakládání s chemickými látkami a směsmi 
 Legislativní požadavky na zpracování dokumentace, odpovědnosti, termíny, sankce 
 Předmět kontrol z Krajské hygienické stanice, nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách 
 
                                                                                                                                                      Ing. Pavlína Pencová, KHS Zlín 

13:30 – 14:30 

 
 Zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a protivýbuchové ochrany při provádění stavebně 

montážních prací 
                                                                                                            
                                                                                               Ing. Roman Filkorn, koordinátor BOZP na staveništi 

14:30 – 15:00 Odborná diskuse k přednášené problematice a odpovědi na dotazy. 
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