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Program online semináře 

09:00 Zahájení semináře, přivítání účastníků 

Novinky  ■  Trendy  ■  Legislativa  

09:00 – 10:00 Novinky a změny v legislativě BOZP a PO nejen v souvislosti s pandemií COVID-19 
JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA (ZÚBOZ, z.ú.)   

10:00 – 10:45 Home office, e-learning a sdílené pracoviště – fenomény dnešní doby 
Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. (ZÚBOZ, z.ú.) 

10:45 – 11:00 Přestávka na zotavení 

Zkušenosti   ■  Názory  ■  Správná praxe 

11:00 – 11:30 Provádění rizikových prací svépomocí – PŘÍPADOVÉ STUDIE 
Ing. Jakub Marek, MSc. (ZÚBOZ, z.ú.) 

11:30 – 12:15 Vliv odborně způsobilých osob na praktickou úroveň bezpečnosti práce z pohledu inspektora OIP 

Ing. Petr Kurtin (Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj)  

12:15 – 12:30 Diskuse, otázky a odpovědi účastníků semináře 

12:30 Závěr a ukončení semináře 
  

Kolokvium členů České asociace pro prevenci rizik 

15:00 – 15:20 Informace o aktivitách ZÚBOZ za uplynulé období (Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.) 

15:20 – 15:40 Právní okénko předsedy Správní rady ZÚBOZ (JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA)  

15:40 – 16:00 Úskalí při provádění povinného testování zaměstnanců na COVID-19 ve firmě (Ing. R. Bláhová) 

16:00 – 16:20 Zásady bezpečné manipulace s imobilním pacientem (Ing. Michal Zelenák) 

16:20 – 16:40 Digitalizace v oblasti BOZP (Michal Běhounek) 

16:40 – 17:00 Prostor pro diskusi nebo sdělení ostatních členů ČAPR 
 

■  Datum konání: 28. 4. 2021 od 9:00 hodin. Konferenční místnost bude otevřena v 8:45 hodin. 
Akce se uskuteční online přes platformu Microsoft Teams (pozn.: nevyžaduje instalaci žádného 
programu, postačí pouze internetové připojení). 

■ Přihlásit se lze vyplněním online přihlášky do 26. 4. 2021 (http://www.zuboz.cz/vzdelavani/rizika/). 

■ Účastnický poplatek za účast na online semináři činí 1 500,- Kč vč. DPH za osobu.  

■ Členové České asociace pro prevenci rizik a držitelé slevového voucheru hradí pouze 1 200,- Kč 
vč. DPH. Jako specifický symbol u takové platby nutno uvést evidenční číslo členského listu 
(bez pomlčky), resp. číslo slevového voucheru! 

■ Úhrada vložného se provádí bezhotovostně převodem na č.ú. 5153881702/4000 

■ Vložné ve stanovené výši musí být připsáno na účet organizátora nejpozději do 27. 4. 2021. 
V opačném případě nebude účastníku umožněn vstup do konferenční místnosti! 

■ Po uhrazení vložného obdrží každý účastník e-mailem link pro připojení do konferenční místnosti. 

■ Faktury budou účastníkům rozeslány až po zaplacení vložného. 


