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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

 

„POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V BEZPEČNOSTI               

A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“ 
 

Na tomto semináři získáte základní přehled v povinnostech zaměstnavatele, vedoucích a řadových 

zaměstnanců. Dozvíte se, jak zajistit odbornou a zdravotní způsobilost k práci, vybírat a používat 

ochranné prostředky, bezpečně provozovat technická zařízení a instalace, vybavit pracoviště 

bezpečnostním značením, prostředky první pomoci a prostředky požární ochrany. Zjistíte, jak 

přistupovat ke spolupráci s odborně způsobilými osobami, jakou vést dokumentaci tak, aby vás 

chránila, ne usvědčila. Poradíme jak postupovat, pokud dojde k mimořádné události nebo 

pracovnímu úrazu. Upozorníme vás na příklady vzniklých pracovních úrazů. Poradíme jak 

postupovat, pokud se u vás na pracovišti objeví kontrolní orgán v době, kdy není povinen se 

předem hlásit a je vhodné znát svoje práva a povinnosti. 

 

Termín konání:   22. 03. 2018, 9:00 – 12:00 hodin 

Místo konání:  Školicí středisko - Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk 

Přednášející:  Ing. Václava Kociánová - bývalá vedoucí inspektorka Oblastního 

inspektorátu práce se sídlem v Ostravě, specialista na BOZP, pracovník 

TIČR, 

Ing. Martin Keltoš - bývalý inspektor Oblastního inspektorátu práce, 

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, Koordinátor BOZP, jednatel eM 

Kelty s.r.o. – odborná firma zaměřující se na komplexní služby v BOZP 

Cena semináře:  790,- Kč bez DPH/osoba - pro členy OHK Šumperk 

 990,- Kč bez DPH/osoba - pro ostatní účastníky 

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10% 

(pro členy 711,- Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 891,- Kč bez DPH/osoba). 

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a materiály zpracované přednášejícím v tištěné podobě. 

↓ 
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OSNOVA SEMINÁŘE 

 
1. Základní povinnosti zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců 

a. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci §101-108 

b. Zajištění BOZP pro zaměstnance a odpovědnost na všech stupních řízení, společná 

pracoviště, zajištění bezpečnosti jiných fyzických osob, vyhledávání a hodnocení rizik, 

požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost k výkonu práce, poskytování OOPP, 

povinnosti zaměstnanců, kontroly BOZP na pracovišti 

2. Postup zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu  

a. §105 zákoníku práce  

b. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu  

c. Postup při objasňování příčin a okolností  

d. Kontrola pracovních úrazů Oblastními inspektoráty práce  

e. Příklady pracovních úrazů z praxe  

3. Požadavky na pracoviště, pracovní prostředky, pracovní postupy  

4. Zajištění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilými osobami, zkušenosti z externího 

zajišťování  

5. Povinnosti zadavatele staveb – výstavba, rekonstrukce a údržba staveb  

a. Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů  

6. Postup zaměstnavatele při kontrole státních kontrolních orgánů na úseku BOZP  

a. Kontrolní řád, Zákon o inspekci práce  

b. Zkušenosti z kontrol Oblastního inspektorátu práce  

7. Pracovnělékařské služby – novinky v právní úpravě  

a. Smluvní poskytovatel, Pracovnělékařské prohlídky, další služby, novinky v právní úpravě  

b. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, Vyhláška č. 79/2013 Sb., o 

pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče  

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: 

 
 Platba za seminář bude provedena zálohovou fakturu, kterou obdržíte po potvrzení rezervace  

 Registrace účastníků semináře probíhá mezi 8:30 - 9:00 hod.  

 Vchod do školicího střediska ELZACO spol. s r.o. je z ulice B. Němcové nikoliv z ulice 

Vančurové. Pro vchod do budovy zvoňte na ,,účtárnu"  

 Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře školicího střediska. Děkujeme za pochopení.  

 

 

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněné přihlášky! 
 

Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: eva.kubisova@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:  +420 724 055 097 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


