EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

ve spolupráci s

Asociací ekologických expertů, o. s.
pořádá odborný seminář

Novinky v oblasti BOZP PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY z pohledu
zaměstnavatele ve světle významně novelizované
právní úpravy v roce 2017
28. února 2018 Hradec Králové
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové - konferenční sál

8,30 – 9,00
9,00 – 14,00

PREZENCE
ODBORNÝ PROGRAM

PŘEDNÁŠÍ:
Ing. Robert Křepinský
-

člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR
předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP
předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním
prostředí při Radě vlády pro BOZP
odborný poradce Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady
hospodářské a sociální dohody České republiky
spoluautor novely vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Mediální partneři

Novinky v oblasti BOZP PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY z pohledu
zaměstnavatele ve světle významně novelizované právní
úpravy v roce 2017

28. února 2018 Hradec Králové
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové - konferenční sál

8,30 – 9,00
9,00 – 14,00

PREZENCE
ODBORNÝ PROGRAM

1. Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy a důvody k vydání
zákona č. 202/2017 Sb. a vyhlášky č. 436/2017 Sb.
2. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
3. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č.
202/2017 Sb.
4. Pracovnělékařské služby a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
12,00 – 12,30 přestávka, občerstvení
5. Volba poskytovatele, oprávnění, účel, náplň a úkoly PLS
6. Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele PLS
7. Úhrada nákladů spojených se zajišťováním PLS
8. Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č.
79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové
péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
9. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti,
přezkoumávání, právní účinky, platnost posudku, přezkoumávání lékařského
posudku

14,00 hod. Diskuse, závěr
Přestávky si stanovují přednášející.
Změna programu vyhrazena.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

středa 28. 02. 2018 - Hradec Králové
EMPLA spol. s r. o.
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
Konferenční sál – budova B, 2. patro
Kde nás najdete:
Směr na Jičín, na křižovatce za nadjezdem trati ČD
doleva.
Odbočka
je
mezi
prodejnou
Fiat
a Benzinou. Poté se jede cca 300 metrů a na další
křižovatce se odbočí doleva k trati. Na parovodu ve výšce
cca 3 metry nad zemí je šipka směr EMPLA.

ODKAZ NA MAPU
GPS souřadnice:
50° 13´ 07,6´´ s. š.
15° 48´ 35,4´´ v. d.
MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ

Doporučujeme zaparkovat v okolí naší firmy, případně na parkovišti u nádraží nebo u prodejny LIDL
a přejít přes most do sídla firmy.
Pokud se budete dopravovat vlakem nebo autobusem, je vhodné využít vyznačenou pěší cestu
z vlakového či autobusového nádraží do místa konání semináře v sídle společnosti EMPLA s.r.o. Délka
cesty přibližně 10 minut. Přechod kolejí nedoporučujeme!!
Zároveň můžete pro cestu z vlakového nádraží nebo autobusového terminálu využít i městskou
hromadnou dopravu (MHD), a to autobusovou linku číslo 15 směr Lochenice (vystoupit již na 2. zastávce
s názvem „Nadjezd“, přejít tříproudovou silnici) nebo autobusovou linku číslo 16 směr Stěžery, která
odjíždí od vlakového nádraží (vystoupit buď na 3. zastávce „Kavák“ nebo 4. zastávce „Zelenina“)
a přejít do sídla společnosti EMPLA – viz. mapky níže.
PĚŠÍ CESTA OD VLAKU A AUTOBUSU
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2. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA SEMINÁŘI
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději:

do 27. 02. 2018

Online přihlášku naleznete na www.empla.cz
(na Úvodní straně v Novinkách a seminářích)
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
IČO: 42195667, DIČ: CZ42195667
fax: 495 217 499
e-mail: marketing@empla.cz
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jasinková,
Tel.: 495 218 875, 606 069 932
3. ÚHRADA SEMINÁŘE
Účastnický poplatek činí celkem
základ
1 363,60 Kč
21 % DPH
286,40 Kč

1 650,- Kč vč. DPH

a obsahuje:
- vložné za osobu včetně pracovních materiálů,
- drobné občerstvení.

Platbu uhraďte před zahájením semináře na účet č. 177200673/0300 ČSOB Hradec
Králové, variabilní symbol 28022018 nebo hotově u prezence.
Zálohovou fakturu vystavíme pouze na vyžádání.
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.

4. DAŇOVÝ DOKLAD, POTVRZENÍ O PLATBĚ
Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny. Daňový
doklad bude zaslán poštou na základě prokázaného zaplacení. Účast na akci nepotvrzujeme. Zprávu
Vám zašleme jen v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
5. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně
pro nedodržení storno podmínek fakturován. Přihlášku je možné písemně stornovat z vážných důvodů
3 dny před zahájením semináře nebo je možno vyslat náhradníka. Potvrzení závazné přihlášky bude
považováno za souhlas s organizací a cenou semináře.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Novinky v oblasti BOZP –
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY z pohledu
zaměstnavatele ve světle významně novelizované
právní úpravy v roce 2017
28. února 2018 Hradec Králové
VS 28022018
Jméno a příjmení:
Fakturační údaje
Název firmy:
Ulice:
PSČ:
Město
IČO:
DIČ:
Rodné číslo:
(u fyzických osob)
Telefon:

Fax:

Přeji si, aby mi byly zasílány aktuální informace o
připravovaných odborných seminářích, kurzech a dalších
službách na níže uvedenou e-mailovou adresu:

 ANO

 NE

E-mail:

Potvrzujeme závazně, že dne…............…....................
jsme uhradili (uhradíme) částku….……………..…...Kč



z účtu č. ...….….......................……………...…......

u peněžního ústavu ........................….....................
na účet č. 177200673/0300 ČSOB HK, VS 28022018



zaplatíme hotově u prezence.

Razítko a podpis vysílající organizace:
Podpis účastníka:

Údaje, které uvedete na této přihlášce, budou použity pro vystavení daňového dokladu.
Prosíme Vás, abyste jim věnovali náležitou pozornost. Děkujeme.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, účastník výše
uvedené akce odesláním této přihlášky uděluje souhlas společnosti EMPLA spol. s r. o. se zpracováním osobních
údajů pro účely zajištění odborné akce.

