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Seminář Bezpečnost práce: řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání 

z pohledu zaměstnavatele (Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání ve 

světle schválených i očekávaných změn v pracovnělékařských službách) 
 

S ohledem na významné novinky v pracovnělékařských služeb řeší zaměstnavatelé velmi často 

řadu problémů, které se týkají jejich povinností při vedení evidence a dokumentace pracovních 

úrazů, jejich hlášení a předkládání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení změn a 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, a další 

změny v oblasti pracovnělékařských služeb jsou očekávány. Navíc výsledky kontrolní činnosti 

orgánů státní správy ukazují, že zaměstnavatelé se při plnění povinností potýkají s četnými 

problémy v uvedených oblastech spojených s ustanoveními zákoníku práce. Získejte přehled 

Vašich povinností, které musíte ze zákona plnit, a konkrétní doporučené postupy pro řešení 

legislativních požadavků v praxi. 
 

Přednáší: Ing. Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP, předseda Stálého výboru pro 

legislativu  

Místo konání: Praha 4, konferenční centrum hotelu Globus 

Datum konání: 5. 9. 2018 
 

Zaměření semináře: Na semináři se seznámíte s novinkami v BOZP a souvisejících oblastech. 

Získáte informace o povinnostech zaměstnavatele a zaměstnanců v BOZP vyplývajících ze 

současné právní úpravy a zejm. se zaměříte na praktickou aplikaci nař. vlády č. 201/2010 Sb., o 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Dále budou probrány základní 

předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání po projednávané novele zákoníku práce, a některé povinnosti zaměstnavatele, které 

vychází z novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve 

vztahu k zákoníku práce. 
 

Komu je seminář určen: jednatelům, personalistům a odborně způsobilým osobám v prevenci 

rizik bez ohledu na odvětví. 

 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00–10:45 Novinky v oblasti BOZP v roce 2017, připravované změny v roce 2018 a hlavní 

změny v právní úpravě pracovnělékařských služeb 

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:00 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání – 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 

č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 

znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. 

12:00–13:00 Společný oběd  

13:00–14:00 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání – 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 

č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 

znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. 

14:30–14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45–15:30 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání a připravovaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

15:30–16:00 Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy 
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Závazná objednávka účasti na semináři  Bezpečnost práce: 
řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání z pohledu 
zaměstnavatele 
Cena semináře: 3850,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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