
 

 

 

Přehled vzdělávacích akcí v oblasti BOZP pro rok 2019 – Bc. Zdeněk Šenk (W: bozppodlesenka.cz) 
 
 

Pořad.  
č. akce 

 

Název vzdělávací akce 

 

Termín akce 

 

Místo akce 

 
Účastnický  
poplatek 

01/V/19 

Personalistika z pohledu BOZP a novinky v BOZP. 
Obsah semináře: 1. Školení zaměstnanců o BOZP. 
2. Pracovně-lékařské prohlídky zaměstnanců: vstupní, periodické, 
mimořádné, výstupní a lékařské prohlídky následné.  
3. Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců - GDPR a OIP. 
3. Novinky v BOZP v roce 2019.  
Doporučení správné praxe, předání vzorových dokumentů. 
Judikáty k probíraným tématům. 

5. února 
2019 

Vyškov, 
hotel Allvet 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 

02/P/19 

Personalistika z pohledu BOZP a novinky v BOZP. 
Obsah semináře: 1. Školení zaměstnanců o BOZP. 
2. Pracovně-lékařské prohlídky zaměstnanců: vstupní, periodické, 
mimořádné, výstupní a lékařské prohlídky následné.  
3. Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců - GDPR a OIP. 
3. Novinky v BOZP v roce 2019.  
Doporučení správné praxe, předání vzorových dokumentů.  
Judikáty k probíraným tématům. 

6. února 
2019 

PRAHA, K-centrum 
Senovážné nám. 23 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 

03/V/19 

Správa majetku + práce cizích firem ve firmě, údržba, revize a 
provoz strojů a el. zařízení z pohledu BOZP, vše s vazbou na 
trestní odpovědnost firmy a vedoucích zaměstnanců. 
Jak udržet majetek firmy v bezpečném stavu. Co musí být zajištěno při 
práci cizí firmy ve vaší organizaci (nastavení pravidel). Jak nastavit 
pravidla údržby, revizí a provozu strojů a jak zajistit bezpečnost 
vyhrazených zařízení (elektro, plyn, zdvih a tlak).  
Kdo a jak musí kontrolovat a vyžadovat dodržování právních požadavků 
dopadajících na údržbu, revize a provoz majetku/strojů/zařízení.  
Vzorové dokumenty pro zajištění údržby a pro provoz strojů a zařízení. 
Judikáty k probíraným tématům. 

8. dubna 
2019 

Vyškov, 
hotel Allvet 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 

04/P/19 

Správa majetku + práce cizích firem ve firmě, údržba, revize a 
provoz strojů a el. zařízení z pohledu BOZP, vše s vazbou na 
trestní odpovědnost firmy a vedoucích zaměstnanců. 
Jak udržet majetek firmy v bezpečném stavu. Co musí být zajištěno při 
práci cizí firmy ve vaší organizaci (nastavení pravidel). Jak nastavit 

12. dubna 
2019 

PRAHA, K-centrum 
Senovážné nám. 23 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 



 

 

pravidla údržby, revizí a provozu strojů a jak zajistit bezpečnost 
vyhrazených zařízení (elektro, plyn, zdvih a tlak).  
Kdo a jak musí kontrolovat a vyžadovat dodržování právních požadavků 
dopadajících na údržbu, revize a provoz majetku/strojů/zařízení.  
Vzorové dokumenty pro zajištění údržby a pro provoz strojů a zařízení. 
Judikáty k probíraným tématům. 

05/P/19 

Doškolení OZO BOZP 
Příprava na státní zkoušku z odborné způsobilosti v plnění úkolů v 
prevenci rizik (OZO BOZP).  
Kurz je zaměřený na získání uceleného přehledu o problematice BOZP, 
včetně doplnění a rozšíření odborných znalostí nad rámec standardně 
přednášených informací.  
Důraz je kladen na prezentaci zásad správné praxe, nových poznatků a 
postupu v BOZP.  

15.-17. květen  
2019 

Impact Hub Praha 
Drtinova 557/10,  
Praha - Smíchov 

8.200,- Kč  
(s DPH 9.922,- Kč) 

06/M/19 

Doškolení OZO BOZP 
Příprava na státní zkoušku z odborné způsobilosti v plnění úkolů v 
prevenci rizik (OZO BOZP).  
Kurz je zaměřený na získání uceleného přehledu o problematice BOZP, 
včetně doplnění a rozšíření odborných znalostí nad rámec standardně 
přednášených informací.  
Důraz je kladen na prezentaci zásad správné praxe, nových poznatků a 
postupu v BOZP. 

22.-24. květen  
2019 

Moravský Žižkov, 
penzion Maděřič 

8.200,- Kč  
(s DPH 9.922,- Kč) 

07/V/19 

BOZP a trestní odpovědnost firmy, vedoucích zaměstnanců a 
OZO BOZP - z pohledu konstantní judikatury 
1. Trestní odpovědnost zaměstnavatele/firmy za BOZP - odpovědnost 
firmy za přestupek, tzv. přičitatelnost. Východiska - jak zajistit 
provedení opatření, která lze po firmě spravedlivě požadovat. 
2. Trestně-právní odpovědnost vedoucích zaměstnanců za BOZP 
(porušení právní povinnosti vedoucím zaměstnancem). Východiska - jak 
nastavit pravidla soustavné kontroly úrovně BOZP ved. zaměstnanci a 
prokazování osobní angažovanosti a aktivit v otázkách BOZP.  
3. Trestně-právní odpovědnost zaměstnanců za BOZP (porušení právní 
povinnosti zaměstnancem). Východiska - jak zpracovat informace o 
rizicích a jaké jsou hlavní zásady řádného školení zaměstnanců. 
4. Trestně-právní odpovědnost OZO BOZP (porušení smluvně převzaté 
povinnosti vůči firmě). Východiska - role odborně způsobilé osoby v 
BOZP (interní/externí) - vazba na firmu a na vedoucí zaměstnance. 
5. Zásady bezpečnostní kultury fy a návrhy změn bezpečnostní kultury.    

6. června 
2019 

Vyškov, 
hotel Allvet 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 



 

 

6. Judikáty Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu s 
významnou vazbou na trestní odpovědnost firmy a osob za BOZP. 

08/P/19 

BOZP a trestní odpovědnost firmy, vedoucích zaměstnanců a 
OZO BOZP - z pohledu konstantní judikatury 
1. Trestní odpovědnost zaměstnavatele/firmy za BOZP - odpovědnost 
firmy za přestupek, tzv. přičitatelnost. Východiska - jak zajistit 
provedení opatření, která lze po firmě spravedlivě požadovat. 
2. Trestně-právní odpovědnost vedoucích zaměstnanců za BOZP 
(porušení právní povinnosti vedoucím zaměstnancem). Východiska - jak 
nastavit pravidla soustavné kontroly úrovně BOZP ved. zaměstnanci a 
prokazování osobní angažovanosti a aktivit v otázkách BOZP.  
3. Trestně-právní odpovědnost zaměstnanců za BOZP (porušení právní 
povinnosti zaměstnancem). Východiska - jak zpracovat informace o 
rizicích a jaké jsou hlavní zásady řádného školení zaměstnanců. 
4. Trestně-právní odpovědnost OZO BOZP (porušení smluvně převzaté 
povinnosti vůči firmě). Východiska - role odborně způsobilé osoby v 
BOZP (interní/externí) - vazba na firmu a na vedoucí zaměstnance. 
5. Zásady bezpečnostní kultury fy a návrhy změn bezpečnostní kultury.    
6. Judikáty Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu s 
významnou vazbou na trestní odpovědnost firmy a osob za BOZP. 

7. června 
2019 

PRAHA, K-centrum 
Senovážné nám. 23 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 

09/V/19 

Interní auditor pro audity a prověrky BOZP 
Cíle dvoudenního kurzu je poskytnout interním auditorům výcvik a 
případně si rozšířit způsobilost k provádění interních auditů BOZP a 
prověrek BOZP podle § 108 odst. 5 ZP.  
Výklad k právním požadavkům BOZP srozumitelnou formou. 
Zaměstnanci získají osvědčení interního auditora BOZP. 
Předmětem přednášek bude nová norma ISO 45001:2018. 

16. a 17. říjen 
2019 

Vyškov, 
hotel Allvet 

5.400,- Kč  
(s DPH 6.534,- Kč) 

10/V/19 

Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních 
úrazů od A do Z  
Vyšetřování úrazů zaměstnanců, včetně informování dotčených orgánů. 
Úraz při cestě do zaměstnání a zpět (v budově/v areálu), úraz zaměst-
nance při plnění pracov. úkolů, úraz z důvodu excesu, lehkomyslnosti.  
Úrazy při stravování, kouření a úrazy o přestávce.  
Úrazy na pracovní cestě - vlastní/firemní vozidlo, autobus, vlak, ...  
Úraz při ubytování a při stravování na pracovní cestě.  
Úraz při práci z domova, team-bulding  anebo při sportovní akci.  
Úraz zaměstnance v důsledku mozkové příhody anebo při zvedání 
břemen. Judikáty k probíraným tematickým okruhům.  

18. říjen 
2019 

Vyškov, 
hotel Allvet 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 



 

 

11/P/19 

Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních 
úrazů od A do Z  
Vyšetřování úrazů zaměstnanců, včetně informování dotčených orgánů. 
Úraz při cestě do zaměstnání a zpět (v budově/v areálu), úraz zaměst-
nance při plnění pracov. úkolů, úraz z důvodu excesu, lehkomyslnosti.  
Úrazy při stravování, kouření a úrazy o přestávce.  
Úrazy na pracovní cestě - vlastní/firemní vozidlo, autobus, vlak, ...  
Úraz při ubytování a při stravování na pracovní cestě.  
Úraz při práci z domova, team-bulding  anebo při sportovní akci.  
Úraz zaměstnance v důsledku mozkové příhody anebo při zvedání 
břemen. Judikáty k probíraným tematickým okruhům.  

22. říjen 
2019 

PRAHA, K-centrum 
Senovážné nám. 23 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 

12/P/19 

Doškolení OZO BOZP 
Příprava na státní zkoušku z odborné způsobilosti v plnění úkolů v 
prevenci rizik (OZO BOZP).  
Kurz je zaměřený na získání uceleného přehledu o problematice BOZP, 
včetně doplnění a rozšíření odborných znalostí nad rámec standardně 
přednášených informací.  
Důraz je kladen na prezentaci zásad správné praxe, nových poznatků a 
postupu v BOZP.  

23. - 25. říjen  
2019 

Impact Hub Praha 
Drtinova 557/10,  
Praha - Smíchov 

8.200,- Kč  
(s DPH 9.922,- Kč) 

13/M/19 

Doškolení Manažerů BOZP 
Manažerský přístup k zajištění BOZP ve firmě (nové poznatky/přístupy). 
Řízení BOZP podle nové normy 45001 (náhrada normy OHSAS) - 
nastavení odpovědností; vzorové příklady zpracování dokumentů a 
záznamů a jejich řízení; řízení provozu a rizik z pohledu judikatury soudů. 
Workschopy a případové studie - cizí firmy působící v organizaci - 
nastavení efektivních pravidel, nové formy školení zaměstnanců; 
posuzování pracovních úrazů zaměstnanců; trpěný způsob; závažné 
bezpečnostní incidenty s vazbou na negativní reklamu firmy; vše ve 
vztahu k judikátům Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu. 

5.-7. listopad 
2019 

Moravský Žižkov, 
penzion Maděřič 

9.900,- Kč  
(s DPH 11.979,- Kč) 

14/P/19 

Interní auditor pro audity a prověrky BOZP 
Cíle dvoudenního kurzu je poskytnout interním auditorům výcvik a 
případně si rozšířit způsobilost k provádění interních auditů BOZP a 
prověrek BOZP podle § 108 odst. 5 ZP.  
Výklad k právním požadavkům BOZP srozumitelnou formou. 
Zaměstnanci získají osvědčení interního auditora BOZP. 
Předmětem přednášek bude nová norma ISO 45001:2018. 

13.-14. listopad 
2019 

PRAHA, K-centrum 
Senovážné nám. 23 

5.400,- Kč  
(s DPH 6.534,- Kč) 

15/P/19 Hodnocení rizik ovlivňující BOZP, informace k prevenci 
požární ochrany, přidělování OOPP zaměstnancům a 

15. listopadu 
2019 

PRAHA, K-centrum 
Senovážné nám. 23 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 



 

 

rozmisťování bezpečnostních značek 
Popis celého procesu posuzování/řízení rizik. Jak rizika/opatření vhodně 
formulovat, jak informace o rizicích zaměstnancům sdělovat?  
Hlavní bezpečnostní zásady k prevenci požární ochrany.  
Jaké OOPP zaměstnancům poskytnout? Co je nutné u OOPP zajistit?  
Jaké značky a na jaká místa bezpečnostní značky správně rozmístit? 
Nejčastější chyby/úskalí. Judikáty k probíraným tématům.  
Předání vzorových dokumentů. 

 

16/V/19 

Hodnocení rizik ovlivňující BOZP, informace k prevenci 
požární ochrany, přidělování OOPP zaměstnancům a 
rozmisťování bezpečnostních značek 
Popis celého procesu posuzování/řízení rizik. Jak rizika/opatření vhodně 
formulovat, jak informace o rizicích zaměstnancům sdělovat?  
Hlavní bezpečnostní zásady k prevenci požární ochrany.  
Jaké OOPP zaměstnancům poskytnout? Co je nutné u OOPP zajistit?  
Jaké značky a na jaká místa bezpečnostní značky správně rozmístit? 
Nejčastější chyby/úskalí. Judikáty k probíraným tématům.  
Předání vzorových dokumentů. 

9. prosince 
2019 

Vyškov, 
hotel Allvet 

2.960,- Kč  
(s DPH 3.582,- Kč) 

 
 

Pořádající firma a lektor:  
Bc. Zdeněk Šenk, Kontakt a adresa pro přihlášení na školení - E: zdeneksenk@email.cz, T: 608 641 863 
Bližší informace o akcích, včetně obsahu školení a možnostech přihlášení na školení, lze získat na web. stránkách: bozppodlesenka.cz.  
 
Trestní odpovědnost firmy a vedoucích zaměstnanců z pohledu BOZP. Proč a kdo musí soustavně kontrolovat a vyžadovat dodržování BOZP? Co a jak musí 
být firmou kontrolováno a vyžadováno? 


