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Třídenní kurz tematicky zaměřených seminářů na 

právní problematiku BOZP 
15. 10. 2013 – 17. 10. 2013  

 

 
 

1. Úterý 15. 10. 2013   
Lektor: Ing. Stanislav Šimek (odborný poradce v oblasti pracovněprávní a BOZP, 
osoba odborně způsobilá) 

  

Téma: Novinky v legislativě v kalendářním roce 2013, které se váží 
k problematice pracovněprávní a oblasti BOZP, efektivní řešení. 

 

OSNOVA: 

 zákon č. 47/2013 Sb., který již  řeší  postup při zajišťování pracovnělékařských 
služeb zaměstnavatelem na základě procovněprávního vztahu 

 vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,   
o specifických zdravotních službách 

 práce s přílohami vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

 novela zákoníku práce, která se týká zaměstnávání v pracovním poměru na dobu 
určitou a délky nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami 

 nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o minimální mzdě a o nejnižších 
úrovních zaručené mzdy 

 metodika při vypracování vnitřních předpisů, konkrétní odborná pomoc pro 
aplikaci v praxi 

 
 
2. Středa 16. 10. 2013  

Lektor: Ing. Karel Šimonovský (inspektor OIP HK, odborník pro zdvihací 
zařízení) 

  

Téma: Vyhrazená zdvihací zařízení, požadavky na provoz, systém bezpečné 
práce a nedostatky v konkrétních provozech (zkušenosti z inspekční činnosti), 
odborná doporučení. 
 

OSNOVA: 

      požadavky kladené na provoz zdvihacích zařízení (vyhl. č. 19/1979 ve vztahu 
k navrhovaným změnám, další související ČSN) 

     nebojme se zavedení systému bezpečné práce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 
12480-1, rady a doporučení pro zástupce firem 

       seznámení s častými nedostatky v konkrétních podmínkách výroby, jak se 
vyvarovat chyb 

 odborná doporučení provozovatelům dalších vyhrazených zdvihacích zařízení 
(výtahů,   plošin, regálových zakladačů….) 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-47
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3. Čtvrtek 17. 10. 2013 
Lektor: Ing. Stanislav Šimek (odborný poradce v oblasti pracovněprávní a BOZP, 
osoba odborně způsobilá) 

 

 Téma: Přehled častých nedostatků a právní stanoviska v oblasti 
pracovněprávních vztahů a BOZP, cesty k jejich nápravě. 

 

OSNOVA: 

 Nejčastěji se vyskytující nedostatky v oblasti pracovněprávních vztahů a BOZP 

 Doporučení jak se vyvarovat chyb 

 Právní stanoviska k některým námitkám ze strany zaměstnavatelů, popř. 
rozhodnutí nejvyššího soudu 

 
 

Cíl třídenního kurzu: Metodické zvládnutí požadavků nové legislativy při 
zpracování vnitřních předpisů. Umění řešit konkrétní situace v daných oblastech a 
úspěšně hájit zájmy zaměstnavatele ve správním řízení. 
         
Cílová skupina: Zaměstnanci na všech stupních řízení, personalisté, mzdové účetní a 
další zájemci. 
  

Místo konání třídenního kurzu: Hotel OBORA Kněžičky. 
  

Čas mezi jednotlivými semináři možno využít relaxací v podobě procházky krásnou 
přírodou v okolí Žehuňského rybníka, houbaření a posezení v místní restauraci při 
výměně vzájemných zkušeností. 

 

Důležité informace:  
Přihlášky k účasti na třídenním kurzu je možné zaslat formou objednávkového 
formuláře přes www.abecedabezpecnostiprace.cz v termínu do 8. 10. 2013, popř. 
prostřednictvím E-mailu: stanislavsimek@seznam.cz. 
V případě zájmu pouze o jeden či dva dílčí semináře, je nezbytné tuto skutečnost 
uvést v poznámce objednávkového formuláře, popř. objednat prostřednictvím výše 
uvedeného mailu. 
Předpokládaný rozsah každého semináře: 8,30 – 12,00 hod., 13,00 – 14,00 hod. 
 

Účastnický poplatek:  
Cena celého kurzu 4 980,- Kč/osobu.  
Cena jednodenního semináře 1 800,- Kč/osobu. 
V ceně je zahrnut pronájem prostor, doprava lektorů, organizační zabezpečení účasti, 
vlastní lektorská činnost, káva, čaj.  
 

Cena nezahrnuje oběd (možnost zakoupení přímo v restauraci OBORA, kde je 
připravena nabídka hotových jídel pro účastníky kurzu) a dále nocleh, který si 
účastníci v případě zájmu uhradí u provozovatele zařízení při prezenci (dohodnutá 
zvýhodněná cena pro účastníky kurzu 400,- Kč/osobu a noc včetně snídaně).  
V případě požadavku na nocleh je tento údaj třeba uvést v poznámce 
objednávkového formuláře (přihlášky) ve spodní části (rubrika: Poznámka – Dotaz – 
Sdělení). 

http://www.abecedabezpecnostiprace.cz/
mailto:stanislavsimek@seznam.cz

