Prevence rizik v oblasti BOZP - příprava ke zkoušce OZO
Příprava ke zkoušce OZO v prevenci rizik - BOZP je určena pro:
Stávající i budoucí bezpečnostní techniky – osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, manažery
systému managementu BOZP, interní auditory BOZP, stavbyvedoucí a další vedoucí pracovníky,
kteří se zabývají činností v BOZP, a pro všechny zájemce o tuto problematiku.
Zkouškou z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se
ověřují znalosti a dovednosti fyzických osob, které zajišťují úkoly v prevenci rizik možných ohrožení
života nebo zdraví souvisejících s prací – tzv. bezpečnostních techniků. Obecné náležitosti
zkoušky a její rámcový obsah vycházejí z nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Dosavadní právní úprava
odborné způsobilosti v oblasti BOZP platí pouze do 31.12.2011, do tohoto data musí
bezpečnostní technik složit zkoušku dle uvedených předpisů a získat osvědčení odborné
způsobilosti. Od 1.1.2012 je nezbytným předpokladem odborné způsobilosti v prevenci rizik
zkouška OZO!
Cíl školení
V jeho průběhu budou vysvětleny všechny okruhy témat, které stanovuje pro zkoušku nařízení
vlády č. 592/2006 Sb. Účastníci školení budou připraveni pro zkoušku z odborné způsobilosti
v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Na školení Vám poskytneme
komplexní informace týkající se aktuálních právních předpisů a prevence rizik BOZP.
Obsah školení











Úvod – průběh zkoušky, formální náležitosti
Seznámení se zásadami a ustanoveními zákoníku práce
Stanovené výrobky, zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 90/2016 Sb. a související nařízení vlády
Vyhrazená technická zařízení, zákon č. 174/1968 Sb., vyhl. č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 73/2010
Sb.
Určená technická zařízení
Seznámení se zásadami a ustanoveními zákonů a prováděcích předpisů v oblasti BOZP, zejména: z. č. 309/2006 Sb.,
z. č. 373/2011 Sb., z. č. 251/2005 Sb., z. č. 258/2000 Sb., z. č. 350/2011 Sb. a z. č. 133/1985 Sb.
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., Nařízení EP a Rady EU 2016/425, č. 27/2002 Sb., č. 339/2017 Sb., č. 176/2008 Sb., č.
101/2005 Sb. a některé související ČSN
Seznámení se zásadami a ustanoveními zákonů a prováděcích předpisů v oblasti BOZP, zejména: č. 272/2011 Sb., č.
168/2002 Sb., č. 201/2010 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., č. 495/2001 Sb. a NV
č. 591/2006 Sb.
Seznámení se zásadami a ustanoveními vyhlášek číslo č. 48/1982 Sb., č. 50/1978 Sb., č. 87/2000 Sb., č. 246/2001 Sb.,
č. 180/2015 Sb., č. 432/2003 Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb. atd.

Organizační informace
Místo konání: Školicí středisko společnosti EURO CERT CZ, a.s., Lidická 2370, 252 63 Roztoky u Prahy
Termín: 22. – 24.9.2020
Doba trvání: 1.den: 09.00h.-16.00h.; 2.den: 08.30h.-16.00h.; 3.den: 08.30h.-16.00h.
Cena: 4.950,- Kč (bez DPH)
Lektor: Ing. Martina Hájková
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je
možné zasílat předem na e-mailovou adresu: condlova@eurocert.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci
přednášky. Specifické dotazy je možno řešit po dohodě s lektorem individuálně.
Kontakt v den semináře: + 420 601 384 085, EURO CERT CZ, a.s., Lidická 2370, 252 63 Roztoky

