
 
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:   14.10.2021 

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  
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, DOZOR KHS NAD PRACOVNĚLÉKAŘSKÝMI SLUŽBAMI 

 Nové oprávnění KHS dané novelou zákona o ochraně veřejného zdraví z roku 2020 
 Zkušenosti ze Zlínského kraje 

 
COVID – 19 JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ 

 Šetření podle kapitoly V. a položky č.1 přílohy nařízení vlády č. 290/1995 Sb., v platném 

znění, seznam nemocí z povolání 
 Zkušenosti KHS z posuzování zdroje nákazy COVID – 19 na pracovištích zdravotnických 

pracovníků, kazuistiky 
                                                                                                        Ing. Pavlína Pencová, KHS Zlín   

 

9:40 – 12:00 NOVINKY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ OBLASTI BOZP V ROCE 2020 AŽ 2021 A PŘEDPOKLÁDANÉ 

ZMĚNY DO KONCE ROKU 2021 A V ROCE 2022 – PLÁN LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY 
NA ROK 2021 A 2022: 
 

 zákon č.285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další související zákony 

 zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

 zákon č. 526/2020 Sb., který se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 
ve znění pozdějších předpisů 

 NV č. 41/2020 Sb., NV č. 467/2020 Sb., a NV č. 195/2021 Sb., kterým se mění NV č. 
361/2007 Sb. 

 zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce a o změně souvisejících zákonů 
 

                                                                                      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. Adam Urbánek, koordinátor BOZP na staveništi 

 

14:00 – 14:15 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 11.10.2021 
adresa: ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín  

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

 


