EVIS - VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

11. 3. 2020

PRAHA
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:

Systémová opatření
k předcházení vzniku
pracovních úrazů
Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v posledních třech letech a její předpokládaný výhled
Legislativní změny v oblasti BOZP.
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2.
3.
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7.

Vývoj právní úpravy povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech
z povolání a výhled s ohledem na připravované změny legislativy týkající se oblasti
BOZP
Pojem pracovního úrazu, nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání
Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání ve smyslu
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – novela zákon
č. 205/2015 Sb.
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 170/2014 Sb.)
Poskytování škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech nebo nemocech
z povolání – základní předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele, zproštění
odpovědnosti
Náhrada škody a nemajetkové újmy – náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada za
bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené
s léčením a za věcnou škodu
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
diskutovat o problémech BOZP u vás ve firmách.

Cena: 2.400 Kč + DPH
V ceně kurzu: Prezentace v PowerPoint,
Osvědčení o absolvování kurzu,
občerstvení.
místo konání: školící místnost 5. patro,
Těšnov č. 5, Praha 1
registrace:
8.30 hodin
začátek výuky:
9.00 hodin
úhrada poplatku:
číslo účtu 43-9658320247/0100
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 202003

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

Organizační garant: Mgr. Eva Kolářová
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