EVIS - VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

17. - 18. 10. 2019

MUTĚNICE
Lektoři:

Robert Křepinský
Člen Rady BOZP - poradního orgánu
vlády ČR, předseda Stálého výboru pro
legislativu při Radě BOZP, předseda
Pracovní skupiny pro stanovení
expozičních limitů v pracovním prostředí
při Radě vlády pro BOZP

Mgr. Eva Kolářová
Facilitátor, profesionální lektor, Osoba
odborně způsobilá v prevenci rizik,
Manažer BOZP dle Evropského rámce
kvalifikace EQF
Mgr. Eva Kolářová a Robert Křepinský Vás zvou na seminář:

KULATÝ STŮL - 5. ROČNÍK

Cena: 2.990 Kč + DPH
v ceně kurzu: občerstvení, Osvědčení o
absolvování kurzu, večer diskutování ve
sklípku

CO JE NOVÉHO V BOZP?
Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v posledních třech letech a její předpokládaný výhled
Legislativní změny v oblasti pracovnělékařských služeb, Poznatky z kontrolní
činnosti inspekčních a dozorových orgánů:









Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v posledních třech
letech a její předpokládaný výhled na rok 2019 podle plánu legislativních prací vlády
ČR
Poznatky z kontrolní činnosti inspekčních a dozorových orgánů
Zákon č. 181/2018 Sb., č. 202/2017 Sb., a č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy
Základní povinnosti zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů – školení zaměstnanců, pracovnělékařské prohlídky,
poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů, kategorizace práce a prevence rizik,
povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání, práva a
povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP a další
Diskuse

Formou workshopu, odborných diskusí a výměny zkušeností s manažery z jiných
firem, s oporou facilitátora a zkušeného lektora, člena Rady BOZP, budete mít chuť
zavádět osvědčená pravidla a nové systémy řízení BOZP u vás ve firmách.

místo konání: Mutěnice, školící místnost
na ul. Sklepní 27, Mutěnice
registrace:
8.30 hodin
začátek výuky:
9.00 hodin
úhrada poplatku:
číslo účtu 43-9658320247/0100
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 29120

Přihlášky zasílejte na e-mail:
eva.kolarova@evisnet.cz
EVIS – Vzdělávací služby
IČO: 87973863 DIČ: CZ6954215125

Organizační garant: Mgr. Eva Kolářová

mobil 608 719 349

www.evisnet.cz

