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Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP podle pravidel platných v roce 2019 
 

Z výsledků kontrol orgánů státní správy vyplývá, že zaměstnavatelé při plnění povinností 

v péči o BOZP často chybují při tvorbě, obsahu, aktuálnosti a druzích dokumentace BOZP, 

kterou musí v souladu s ustanoveními zákoníku práce, zákona o zajištění dalších podmínek 

BOZP, zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona o specifických zdravotních službách 

zpracovávat a vést. Získejte konkrétní doporučené postupy pro řešení legislativních 

požadavků v praxi, ověřte si, že jste nic neopomenuli při vedení dokumentace BOZP a 

zorientujte se v dalších povinnostech zaměstnavatele. 
 

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

legislativu  

Místo konání: Praha 4 

Datum konání: 20. 9. 2019 
  
Zaměření semináře: Cílem semináře je seznámit posluchače s důležitými změnami 

v oblasti BOZP v letech 2016–2019 a výhledem na rok 2020 a provést rozbor základní 

dokumentace BOZP, která by měla být u zaměstnavatele vedena ve smyslu ustanovení 

právních předpisů k zajištění BOZP, a s tím spojenými povinnostmi zaměstnavatele, zejména 

ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., a zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 

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 právní úpravě oblasti BOZP v roce 2016 až 2019 a předpokládané 

změny v roce 2020 

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:30 Dokumentace BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prevence rizik, kategorizace 

prací, školení zaměstnanců, poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů, 

pracovní úrazy a nemoci z povolání, revize a kontroly výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení a jiné 

12:30–13:30 Společný oběd  

13:30–14:30 Dokumentace BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prevence rizik, kategorizace 

prací, školení zaměstnanců, poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů, 

pracovní úrazy a nemoci z povolání, revize a kontroly výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení a jiné 

14:30–14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45–15:30 Dokumentace o pracovnělékařských službách ve smyslu zákona č. 373/2011 

Sb., ve znění pozdějších předpisů – žádost o provedení prohlídky, lékařský 

posudek, potvrzení o provedení výstupní prohlídky 

 Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy 
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Závazná objednávka účasti na semináři BOZP: dokumentace 
vedená u zaměstnavatele  
Cena semináře: 3950,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 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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