
 
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 

 
 

SEMINÁŘ V OBLASTI BOZP 
Místo konání:  Hotel Vyhlídka Pozlovice 206 

Dne:   1.10.2020 

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  

Novinky v oblasti hygieny práce 
 
Hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
 
Evidence rizikových prací 

 
Ochrana zdraví zaměstnanců při práci s materiálem obsahujícím azbest 

 
Požadavky na osobní ochranné prostředky 

                                                                                                  Ing. Pavlína Pencová, KHS Zlín   
 

9:40 – 12:00  
Novinky v oblasti BOZP  
 
Praktické zkušenosti z uplatňování právní úpravy pracovnělékařských služeb:  

- změna právní úpravy v roce 2017 a v roce 2020 
- pracovnělékařské prohlídky v době nouzového stavu a po jeho skončení 
- druhy pracovněprávních prohlídek 

- nejčastější nedostatky u zaměstnavatelů při zajišťování pracovnělékařských služeb 
 
                                                                                Robert Křepinský, člen Rady vlády BOZP 

 

12:00 – 12:30  
PŘESTÁVKA NA OBĚD A OBČERSTVENÍ  

 

  12:40 – 14:00                                                      

 
 

 

ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ BOZP PODLE PŘÍLOHY č.6 k NV 591/2006 Sb.: 
 

     - obsahové náležitosti plánu BOZP a legislativní požadavky 
     - požadavky OIP na obsah plánu BOZP 
     - příklad kontroly OIP při závažném pracovním úrazu ve stavebnictví s kontrolou 
       činnosti koordinátora BOZP 
 
ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI 
 

      - nedostatky v činnosti koordinátorů BOZP zjišťované při kontrolách OIP 
      - průběh kontroly OIP u zadavatelů a koordinátorů při realizaci – potřebné doklady 

- zápisy a záznamy koordinátora BOZP 
      - doklady a dokumenty koordinátora BOZP, které smí a nesmí vyžadovat a jejich uchování 

 
                                                                     

                                                                         Ing. Radomír Tomeček, inspektor OIP Brno 
 

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

15:00 Ukončení semináře 

 
Účastnický  

poplatek: 

1.960,- 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 29.9.2020 
adresa: ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín  

   ee-mail:rakova@zekaplus.cz                      web:www.zekaplus.cz              tel: 734 310 885 

 


