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PROGRAM
9:00 – 9:20

Zahájení
Vystoupení zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Vystoupení zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR

9:20 – 10:20

Návrh Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Mgr. Radek Roušar, prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s.,
předseda Sekce pro vyhrazená technická zařízení Hospodářské komory ČR

10:20 – 10:45

Přestávka na kávu

10:45 – 11:00

Šestá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a další budoucnost nařízení vlády
č. 361/2007 Sb.
Mgr. Pavel Fošum, vedoucí Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství, Ministerstvo
zdravotnictví ČR

11:00 – 11:45

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (proč novelizujeme českou legislativu)
MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.
vedoucí oddělení chemické bezpečnosti, Státní zdravotní ústav v Praze
MUDr. Michael Vít, Ph.D., vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství, Státní
zdravotní ústav v Praze

11:45 – 12:00

Přehled nejdůležitějších novinek v legislativě BOZP
Robert Křepinský
předseda stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 13:30

Vylosování soutěží partnerů konference

13:30 – 14:10

Detekce návykových látek na pracovišti
Ing. Michaela Martínková, MIVO AGENCY, s.r.o.
odborný garant vzdělávacích programů týkajících se problematiky rizik užívání návykových
látek a alkoholu na pracovišti a jejich detekce u zaměstnanců

14:10 – 14:50

Zaměstnávání cizinců a BOZP
Jitka Kratochvílová
Chief Compliance & Development Officer, FOXCONN CZ
Petra Šmerdová
EHS manager, FOXCONN CZ

14:50 – 15:20

Přestávka na kávu

15:20 – 16:00

Souběh správně-právní a trestní odpovědnosti za porušení předpisů o BOZP ze
strany zaměstnavatelů
JUDr. Martin Mikyska, advokát a soudní znalec se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na
výdělku při úrazech a nemocech z povolání

16:00 – 16:45

Předání pracoviště a výměna informací o rizicích
Ing. Milan Kondziolka, odborný poradce pro BOZP a PO, Preventcom s.r.o.

16:45 – 17:00

Shrnutí, závěr

Moderátor a odborný garant konference
Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, člen týmu expertů pro oblast BOZP při ČMKOS
Podoba programu k datu odevzdání do tisku (5. listopadu 2019)
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Konference se koná pod záštitou
Náměstkyně pro ochranu
a podporu veřejného zdraví
ministra zdravotnictví ČR
a hlavní hygieničky ČR

Připraveno ve spolupráci nebo s podporou
Odbor ochrany veřejného
zdraví – oddělení hygieny
práce a pracovního lékařství
Ministerstva zdravotnictví ČR

saw

safety
at work

Partneři

Mediální partneři
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