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po�ádají  
 

intenzivní kurz 
 

Legislativa BOZP a PO  
v praxi stavebních a montážních podnik� 

 
ve dnech 18. – 20. kv�tna 2010 

ve  Znojm� 
 
Kurz je ur�en p�edevším pro stavbyvedoucí, kte�í odpovídají za BOZP na 
sv��ené stavb�, dále pro podnikové bezpe�nostní techniky - osoby odborn� 
zp�sobilé v prevenci rizik, manažery BOZP, auditory BOZP a všechny, kte�í 
pot�ebují znát povinnosti vyplývající z �eské legislativy v BOZP. Kurz je 
vhodnou a ú�elnou p�ípravou pro zkoušku odborné zp�sobilosti jak pro osoby 
odborn� zp�sobilé v prevenci rizik tak pro koordinátory BOZP na staveništi. 
 
Náš intenzivní kurz je vhodný pro zam�stnance podnik� zejména z oboru 
stavebnictví, kte�í pot�ebují k výkonu své práce znalost legislativy BOZP. 
 
Kurz je �len�n dle jednotlivých obor� na jednotlivé p�ednášky. Každá 
p�ednáška bude obsahovat výklad základních povinností vyplývající z dané 
legislativy, ukázky vedení povinných záznam� BOZP, hlášení a evidencí a 
ukázkových fotomateriál� a prostor pro diskusi ú�astník� kurzu, kde budou 
zodpov�zeny dotazy ú�astníku zaslané p�edem, ale i další.  
 
V rámci kurzu budou navštíveny dv� stavby, na kterých bude poukazováno na 
správné a nesprávné p�ístupy v BOZP (prac. obuv, p�ilba a refl. vesta nutná). 
B�hem kurzu budou provád�ny praktická cvi�ení, kdy ú�astníci budou pracovat 
s fotodokumenty a analyzovat napln�ní BOZP na daných ukázkách. 
 
P�ednášet budou zkušení pracovníci v daných oborech. 
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Orienta�ní podrobné �len�ní p�ednášek intenzivního kurzu:  
 

18. kv�tna 2010 (úterý)  
09,00  P�íjezd, prezence 
09,30  Zahájení kurzu, p�edstavení, organiza�ní záležitosti  
10,00 Zákoník práce – 262/2006 Sb. + zákon �. 309/2006 Sb. (§ související a 

dotýkající se BOZP, práva a povinnosti zam�stnanc� a zam�stnavatele 
s d�razem na OOPP, pracovní úrazy, pracovn�léka�skou pé�i, zástupce 
zam�stnanc� pro BOZP a odbornou zp�sobilost v prevenci rizik) Zdenka EQ Servis 

14,00 Ochrana zdraví zam�stnanc� p�i práci dle NV 361/2007 Sb. (s d�razem  na 
stavby: azbest, ochranné nápoje, teplo a chlad a hygienické požadavky) + 
základy první pomoci  

16,00 Management rizik (identifikace, hodnocení, metody, dokumentace, aktualizace) 
18,00 Ukon�ení 
19,00     Ve�írek – sklípek nebo vinotéka s drobným ob�erstvením. 
 

19. kv�tna 2010 (st�eda)  
09,00 P�íprava stavby (SoD, Objednávka, p�edání staveništ� – vše z pohledu BOZP a 

ur�ení a rozd�lení odpov�dností na úseku BOZP a PO, v�. povinnosti 
zadavatele stavby)               

10,00     Prohlídka staveb ve Znojm� – prezentace dobrých  i špatných p�ístup� v BOZP             
11,30 Staveništ� x pracovišt� (požadavky, ozna�ení, zabezpe�ení + dopravní �ešení); 

další podzhotovitelé, v�. povinnosti zhotovitele stavby 
12,00 Bourací práce (požadavky, zabezpe�ení, legislativa, TP, zna�ení, azbest, 

výšky) 
13,30 Práce ve výškách – obecn� (zabezpe�ení, požadavky, legislativa, OOPP) 
14,15 Lešení, žeb�íky; Stroje a ná�adí a VZ vyjma zdvihacích (legislativa, požadavky, 

zabezpe�ení, ozna�ení, odborná zp�sobilost, kontroly a revize); elektrická 
prozatimní za�ízení 

15,30 Zdvihací za�ízení: je�áby, autoje�áby, stavební výtahy, vrátky (požadavky, 
zna�ení, dokumentace, zabezpe�ení, obsluha – zp�sobilost, revize) 

16,30 Zemní a výkopové práce; Betoná�ské práce; Zednické práce;  
17,30 Montážní práce; Malí�ské a nat�ra�ské práce (legislativa, požadavky, 

dokumentace, zna�ky, zp�sobilost, zabezpe�ení) 
18,15 Ukon�ení 

20. kv�tna 2010 (�tvrtek)  
09,00 Koordinátor BOZP ve fázi p�ípravy a realizaci stavby; Plán BOZP  (další 

povinnosti zadavatele, zhotovitele a koordinátora) 
10,00 Zajišt�ní PO (na stavbách, stavebních dvorech, v administrativ� – povinnosti, 

zabezpe�ení prost�edk� PO, dokumentace PO, kontroly) 
13,00 Diskuse nad probranými tématy, p�íp. promítání videoukázek BOZP 
15,30 Vyhodnocení kurzu, p�edání osv�d�ení o absolvování 
16,00 Ukon�ení celého kurzu 
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V navrženém �asovém harmonogramu p�ednášek je vždy po�ítáno s p�estávkou na 
ob�d (cca 12,00 -13,00) a s krátkými p�estávkami na oddech.  
V pr�b�hu kurzu budou pro názornost promítnuty k vybraným p�ednáškám videoukázky 
a v pr�b�hu kurzu budou záporné, ale i kladné p�íklady prezentovány z vlastní databáze 
fotodokument�. 
P�ed za�átkem našeho intenzivního kurzu nám v p�ípad� zájmu zašlete dotazy, které 
budou p�edány jednotlivým p�ednášejícím, aby se v p�ípad� specifických dotaz� mohli 
p�ipravit. 
 

Po�et míst uchaze�� našeho intenzivního kurzu je omezen. Proto neotálejte 
s p�ihlášením do kurzu. Po napln�ní kurzu, v p�ípad� zájmu bude vypsán další termín 
v nejbližším možném termínu. 
Ú�astníci kurzu na záv�r kurzu dostanou potvrzení o ú�asti o absolvování našeho kurzu 
s konkrétním po�tem hodin p�ednášek. 
 

Cena intenzivního kurzu zahrnuje ú�ast na intenzivním kurzu, manuály, CD (vzory 
záznam� BOZP, hlášení, vzorové dokumenty a šablony, prezentace k jednotlivým 
p�ednáškám v pdf), které budou ú�astník�m kurzu p�edány p�i presentaci a ob�erstvení 
b�hem p�ednášek, ob�dy a návšt�va sklípku (vinotéky). Tato cena nezahrnuje 
ubytování a p�ípadné další stravování ú�astník� (to si hradí každý sám na základ� 
vlastní objednávky).  
cena  7 200 K� 
+  DPH (v sou�asnosti 20 %) 1 440 K� 
Celková cena s DPH 8 640 K� 
Kurz je v salónku Hotelu BERMUDA, Mariánské nám.10, Znojmo 
(www.hotelbermuda.cz). Situa�ní plánek, pop�. popis cesty Vám zašleme po Vašem 
závazném p�ihlášení na kurz. P�ípadn� si ho lze stáhnout p�ímo na www stránkách 
hotelu. 
Pro ú�astníky intenzivního kurzu není zajišt�no ubytování. Ubytování si musí každý 
ú�astník zajistit sám, nap�. p�ímo v Hotelu Bermuda (tel: 777650275, 
info@hotelbermuda.cz) (pozn. nasmlouvané ceny 1/1 pokoj 720k� v�etn� snídan�+ 
parkovaní v objektu; 1/2 pokoj 1100k� v�etn� snídan� + parkování v objektu), nebo 
v jiném ubytovacím za�ízení ve Znojm�.   
V p�ípad� zájmu zašlete prosím závaznou p�ihlášku na adresu: 
- EQ Servis s.r.o., Na Kope�ku 500/3, 669 02 Znojmo, nebo na fax: 515220520 pop�. 

na email: hybsova@eqservis.cz nebo 
- EKOBEST s.r.o., Palackého 106, 544 01 Dv�r Králové n. L., nebo na fax: 

499620118, pop�. na email: ekobest@ekobest.cz  
 

Platbu provád�jte p�evodem na �íslo ú�tu: 171891442/0300 tak, aby bylo kursovné 
15.05.2010 na našem ú�tu. P�i platb� uvád�jte konstantní symbol: 0308, variabilní 
symbol: 201003 a jako specifický symbol uve�te, prosím, své I�O. 
 

Na Vaši ú�ast se t�ší za organizátory intenzivního kurzu Zde�ka Hybšová, Vladimír 
Šich, Lenka �tvrtníková, Ond�ej Lazárek a Jan Rutrle. 
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�-----------------------------zde odd�lte a odešlete-------------------------� 

P�IHLÁŠKA 
k ú�asti na intenzivním kurzu  

Legislativa BOZP a PO v praxi stavebních a montážních podnik� 
 

ve dnech 18.- 20.05.2010 

Jméno a p�íjmení, titul :  

Datum narození (pro vystavení 
osv�d�ení) :  

Jméno spole�nosti :  

Adresa sídla spole�nosti :  

I�O :  

DI� :  

Kontaktní telefon :  

Kontaktní email :  

Podpis a razítko 

 

: 

 

 

Datum :  

 


