
 
 

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:   20.10.2022 

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  

Bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. 

 

Nařízení vlády č. 193/2022 sb., o vyhrazených technických zdvihacích  

zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 
                          
                                                                                                     Ing. Miroslav Pulchart, TIČR 

   
 

9:40 – 12:00  

Legislativní novinky v oblasti BOZP 
 

➢ Zákon č.285/2020 Sb. – novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

➢ Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhraze-

ných technických zařízení a o změně souvisejících zákonů včetně dopadu nové 

právní úpravy VTZ na další legislativu 

 

➢ Zákon č. 205/2020 Sb. – novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

 

➢ Změny v oblasti pracovnělékařských služeb - § 82 a 92h zákona č. 258/2000 

Sb., § 54, § 57 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

 

➢ NV č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 

                                                                       Robert Křepinský, člen Rady vlády BOZP 

 
 

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

 

  12:40 – 14:00                                                      

 
 

 

Závažné pracovní úrazy při provádění prací ve výškách a zemních pracích 
                                                                                                   
                                                                                                    Karel Novotný, expert BOZP                                                        

 
 

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

15:00 Ukončení semináře 

 

Účastnický  

poplatek: 

 2500,- 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 17.10.2022 
 adresa: ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín  

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

 


