
 

 

 

 
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář 

 
„AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVNÍCH NOREM V BOZP  

V KONTEXTU EVROPSKÉ LEGISLATIVY“ 
 

Seminář, který pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem 
obrany ČR a Enterprise Europe Network, se uskuteční v rámci celoevropské kampaně Zdravé 

pracoviště 2012 - 2013 s názvem „Partnerství při prevenci rizik“.  
 

Seminář se koná  
 

v úterý 12. listopadu 2013 od 9.00 hodin 
v konferenčním sále hotelu DAP Praha 

Vítězné náměstí 4/684 - Praha 6 
 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o aktuálních změnách legislativních 
norem v BOZP v kontextu evropské legislativy. Seminář se speciálně zaměří na novelizaci 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, novelizaci 
vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli, a také na novou vyhlášku o pracích, které jsou zakázány těhotným a kojícím 
zaměstnankyním, zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým. 

Seminář nabízí účastníkům rovněž možnost konzultace se zástupkyní sítě 
Enterprise Europe Network. 

Účast na semináři je bezplatná. 
 

V případě, že se chcete semináře zúčastnit, vyplňte, prosím, připojenou přihlášku 
a odešlete ji na jeden z kontaktů uvedených v přihlášce. 

 
Vzhledem k omezené kapacitě sálu laskavě vyplňte a zašlete přihlášku co nejdříve. 

 
Podrobný program semináře naleznete v příloze tohoto dopisu a v elektronické podobě také  

na webových stránkách http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ a www.bozpinfo.cz . 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
Dr. Christa Sedlatscheková, 

ředitelka Evropské agentury pro BOZP, Bilbao 

http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/
http://www.bozpinfo.cz/


 

 
  
 
 

PROGRAM  
AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVNÍCH NOREM V BOZP  

V KONTEXTU EVROPSKÉ LEGISLATIVY 
v úterý 12. listopadu 2013, 9.00 - 13.30 hod. 

v konferenčním sále hotelu DAP Praha 
 

9.00 – 9.30 Registrace účastníků 

9.30 – 9.40 Zahájení semináře 

Ing. Radek TOLAR, Ph.D., ředitel Úřadu státního odborného dozoru 

Ministerstva obrany ČR 

JUDr. Pavel Dvořák, vedoucí oddělení bezpečnosti práce, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR 

9.40 – 11.10 Novinky v oblasti BOZP 

Robert KŘEPINSKÝ, svazový inspektor bezpečnosti práce 

11.10 – 11.40 Přestávka - Coffee-break 

11.40 – 13.00 Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, provedená nařízením vlády č. 93/2012 Sb. 

Novela vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli, provedena vyhláškou č. 107/2013 
Sb. 

Nová vyhláška o pracích, které jsou zakázány těhotným a kojícím 
zaměstnankyním, zaměstnankyním-matkám do konce devátého 
měsíce po porodu a mladistvým 

Bc. Pavla MOTYČKOVÁ, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

13.00 – 13.30 Závěr semináře a oběd 

 
Seminář nabízí účastníkům rovněž možnost konzultace se zástupkyní sítě 

Enterprise Europe Network. 
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