
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, ODD. VZDĚLÁVÁNÍ, 
Lékařská 2, 150 30 Praha 5, tel.: 234 760 710, e – mail: vzdelavani@clkcr.cz, www.lkcr.cz 

 
 Zveme Vás na vzdělávací kurz č. 39/16 

  

Krizové situace ve Vaší ordinaci  
 

 

Datum konání:    16. dubna  2016 
Místo konání:    Hotel Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc 

     (http://www.hotelflora.cz/) 
Přednášející:  Ing. Alena Pýchová 
Délka odborného programu:   4 hodiny 
Počet kreditů:    4 
Poplatek:    platba předem 510,-Kč, platba na místě 600,-Kč 
 
 

8:30  Registrace 
9:00  Zahájení  
 

Anotace: 
Každý zaměstnavatel je povinen na základě platné legislativy zajistit na svém pracovišti dostatečnou bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) všem svým zaměstnancům.  
Protože lékaři jsou velmi často také zaměstnavatelé, připravili jsme pro vás kurz, jehož cílem je seznámit lékaře-
zaměstnavatele s jejich zákonnými povinnosti vzhledem k BOZP a PO, školení zaměstnanců v této oblasti a vedení 
dokumentace. Kromě toho se seznámíte s tím, jaká další školení zaměstnanců jsou povinná, jak často musíte školení 
absolvovat a kdo vás může školit. 

 Z jaké legislativy vyplývají povinnosti lékařů-zaměstnavatelů vzhledem k BOZP, PO a povinným školením 
zaměstnanců.  

 Zajištění BOZP a PO v lékařských ordinacích. 

 Dokumentace BOZP a PO.  

 Seznam povinných školení. 

 Jak často musí být jednotlivá školení realizována. 

 Jak školení realizovat (e-learning vs. školení na míru). 

 Kdo může být školitelem. 

 Záznamy o školení. 

 Diskuse. 
Povinnosti a opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) jsou stanoveny obecně závaznými právními 

předpisy. Velmi často jsou však podceňovány. Klíčovým předpokladem efektivní péče o BOZP a PO je prevence rizik, tj. prvotní  

a následně průběžná identifikace nebezpečí s vyhodnocením rizik a určením opatření pro jejich eliminaci nebo minimalizaci. Každý 

zaměstnavatel pak pro účely zajištění BOZP a PO zpracovává a vede příslušnou dokumentaci. 

Kromě výše uvedeného zákoník práce také ukládá zaměstnavatelům pravidelně školit své zaměstnance. Řada firem nabízí školení, která 

dle právních předpisů neexistují a která nejsou ze zákona povinná. Často tedy zaměstnavatel provede školení nad rámec zákona,  avšak 

požadavek zákona ve své podstatě nedodrží. Kromě splnění legislativních požadavků, které stanovují předepsaná školení 

pro zaměstnance, se lékař-zaměstnavatel splněním těchto požadavků může vyvarovat případných finančních ztrát. Velké finanční riziko 

totiž představuje případné odškodňování pracovních úrazů zaměstnanců nebo krácení pojistného plnění pojišťovnami při mimořádných  

událostech, jako je právě pracovní úraz či požár. 

 

12:30  Předpokládaný závěr  
 

 
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 

 
Účastnický poplatek: 510,- Kč; číslo účtu:  19 - 1083620217/0100; variabilní symbol -  3916 (číslo kurzu). 

Útržek složenky, kopii výpisu z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě prostřednictvím  
e-Banking je nutné předložit při registraci.  

mailto:vzdelavani@clkcr.cz
http://www.hotelflora.cz/

