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Program semináře 

08:30 – 09:00 Prezence účastníků 

09:00 – 09:10 Přivítání účastníků, úvodní slovo ředitele ústavu 

Novinky  ■  Trendy  ■  Legislativa  

09:10 – 10:40 Silniční a vnitropodniková doprava z hlediska BOZP  
(předpisy BOZP v dopravě, MPBP pro provoz autodopravy, rizika a zakázané činnosti při provozu 
motorových vozidel a jízdních kol, školení řidičů referentů atd.) 
JUDr. Petr Kožmín, LL.M. (ZÚBOZ, z.ú.)   

10:40 – 11:00 Coffee break 

11:00 – 12:00 Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel (profesní způsobilost řidičů) 
David Berecz (Ministerstvo spravedlnosti ČR – Probační a mediační služba) 

12:00 – 12:30 Oběd 

Zkušenosti   ■  Názory  ■  Správná praxe 

12:30 – 13:30 Nehody a úrazy vzniklé při provozu dopravních prostředků – PŘÍPADOVÉ STUDIE 
1. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy (tj. vozidlem s modrým majákem) 
2. Srážka manipulačního vozíku Balcancar s posunovaným železničním vagonem 

Ing. Jakub Marek  Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. (ZÚBOZ, z.ú.) 

13:30 – 14:15 Postupy a opatření zaměstnavatele pro řešení dopravních nehod 
JUDr. Petr Kožmín, LL.M. (ZÚBOZ, z.ú.)  

14:15 – 14:30 Přestávka 

14:30 – 15:15 Požadavky pro provozování podnikové železniční vlečky 

Dana Žáková (Odborové sdružení železničářů  ZÚBOZ, z.ú.) 

15:15 – 16:00 Požadavky na bezpečný provoz samojízdných pracovních strojů, ke kterým smí být připojeno 
přípojné vozidlo (zemědělská technika, samojízdné sekačky, malotraktory a čtyřkolky) 
Doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D. (ZÚBOZ, z.ú.) 

16:00 Závěr a ukončení semináře 

16:30 – 19:00 Kolokvium členů České asociace pro prevenci rizik 

■  Datum konání: 12. 3. 2020 
 Místo: Inovační centrum společnosti 3M Česko, V Parku 2316/12, Praha 4 

■ Přihlásit se lze buď vyplněním online přihlášky (http://www.zuboz.cz/vzdelavani/rizika/), 
nebo zasláním skenu písemně vyplněné přihlášky na e‑mailovou adresu seminar@zuboz.cz, 
případně klasickou poštou zasláním přihlášky na korespondenční adresu ústavu 
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov a to nejpozději do 5. 3. 2020. 

 

 Každý účastník obdrží certifikát prokazující absolvování programu profesního vzdělávání !  
 


