
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:  Hotel Vyhlídka Pozlovice 206 

Dne:   9.4.2019 

Zahájení:  v 8:30 hod. (registrace účastníků semináře 7:45 – 8:15 hodin) 

Garant odborného semináře: Mgr. Lumír Zezulka 

 
ČAS  PROGRAM 

 

8:35 – 9:35  

    Přestupková řízení z pohledu hygieny práce 
                                                                                               Ing. Pavlína Pencová, KHS Zlín   

 

9:40 – 12:00  
Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
- přehled nejdůležitějších změn a předpokládaný vývoj na rok 2019 
 

Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č.262/2006 Sb., 
- zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – školení zaměstnanců, poskytování OOPP, MČDP  
a ochranných nápojů, kategorizace práce, prevence rizik, pracovní úrazy a další 
 
Dokumentace o pracovnělékařských službách ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., 
- o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 79/2013 Sb., 

o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče ve znění pozdějších předpisů 
– žádost, lékařský posudek, potvrzení o provedení vstupní prohlídky, zápis z dohledu a další 
 

Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., 
- o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
 
                                                                                Robert Křepinský, člen Rady vlády BOZP 

 

12:00 – 12:30 Přestávka na oběd a občerstvení  

 

  12:40 – 14:15                                                      

 

 

 
Stavební práce bez přerušení výroby. Oddělení stavby od výroby  
- legislativní základ, koordinační opatření, případové studie 
 
Rekonstrukce stavby za provozu  

– bude sloužit jako praktická ukázka zajištění stavební zakázky za provozu k tématu č.1 
 
                                                            Ing. Roman Filkorn, koordinátor BOZP na staveništi 

 
14:20 – 15:00 Odborná diskuse k přednášené problematice a odpovědi na otázky 

15:00 Ukončení semináře 

 
Účastnický  

poplatek: 

1.800,- 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. 

 
Přihlášky: Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou nejpozději do 5.4.2019  

adresa: ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín  
   ee-mail:rakova@zekaplus.cz                      web:www.zekaplus.cz              tel: 733 537 893 

 


