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Záznam webináře Novinky v oblasti BOZP 2020/2021 
Novelizace zákoníku práce – Novelizace zákona o veřejném zdraví – Pracovnělékařské 

prohlídky v nouzovém stavu – Změny v PLS 
  

 

Oblasti BOZP se v posledních měsících dotkly významné změny legislativy, a to hned 

v několika důležitých předpisech. Získejte přehled povinností zaměstnavatele, které musíte ze 

zákona splnit, a konkrétní doporučené postupy pro řešení legislativních požadavků v praxi. 
 

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

legislativu 

 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Záznam webináře Vás seznámí s novinkami v BOZP a souvisejících 

oblastech. Provede Vás povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnanců v BOZP vyplývajícími ze 

současné právní úpravy. Zaměří se na novelu zákoníku práce, dále probere zákon č. 258/2000 

Sb. (po 1. 5. 2020 – zákon č. 205/2020 Sb.), o ochraně veřejného zdraví a související změny 

v kategorizaci prací. Upozorní na změny v zacházení s chemickými látkami a směsmi, a také 

vysvětlí změny v oblasti pracovnělékařských služeb – § 82 zákona č. 258/2000 Sb., § 54, 57 

zákona č. 373/2011 Sb. Zmíněna bude i současná situace v nouzovém stavu, a to s ohledem na 

provádění pracovnělékařských prohlídek. 

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen jednatelům, personalistům a odborně 

způsobilým osobám v prevenci rizik bez ohledu na odvětví. 

 
Program nahrávky webináře: 

Přehled nejdůležitějších novinek v legislativě BOZP 

Předpokládané změny v následujícím období (2021) 

Zákon č. 285/2020 Sb. – novela zákoníku práce 

Zákon č. 258/2000 Sb. po 1. 5. 2020 – zákon č. 205/2020 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Zacházení s chemickými látkami a směsmi 

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb - § 82 zákona č. 258/2000 Sb., § 54, 57 

zákona č. 373/2011 Sb. 

Pracovnělékařské prohlídky v době nouzového stavu a po jeho skončení (vč. Usnesení 

vlády ČR č. 54 ze dne 18. ledna 2021, o přijetí krizového opatření) 
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Závazná objednávka záznamu webináře Novinky v oblasti BOZP 2020/2021 
Cena záznamu webináře: 1290,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci 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 webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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