
 

 

 

 

 

 

 

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají  

ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti  

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném znění, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, v platném znění, a požadavků norem spjatých s touto činností, které jsou zaměstnavatelé  

ze zákona povinni poskytnout.  

V rámci přednášek budou účastníci seznámeni s povinnostmi pro obsluhu a údržbu ČOV.  

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení.  

 

 

Ing. Zdeňka Shejbalová (Podzimková), BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. 

10 let praxe v oboru,  

nositelka osvědčení o odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem vnitra dle § 11,  

odst. 1 zákona č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

nositelka osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik  

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vydaného Rožnovským vzdělávacím  

servisem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88::3300  ––  99::0000                                                                            RReeggiissttrraaccee  úúččaassttnnííkkůů  

99::0000  ––  1122::0000  

Povinnosti provozovatelů a zaměstnanců vyplývající z legislativních  

požadavků a norem 

Požadavky na obsluhu a údržbu ČOV 

Vybavení ČOV a návaznost na BOZP a PO 

Rizika vyplývající z obsluhy a údržby ČOV 

Kategorizace práce, lékařské prohlídky 

Faktory ovlivňující pracovníky ČOV, osobní ochranné pracovní pomůcky 

Blok školení zaměřený na jednotlivé faktory v pracovním prostředí –  

manipulace s ručním nářadím, manipulace s břemeny,  

nakládání s chemickými látkami 

Úrazy, první pomoc, důležitá telefonní čísla 

Požární ochrana 

1122::0000  ––  1122::5500                                                                                  PPoolleeddnníí  ppřřeessttáávvkkaa  

1122::5500  ––  1155::0000  

Základní práva a povinnosti vyplývající ze zákoníku práce – zajištění  

agendy bezpečnosti práce, vyhodnocení rizik na pracovišti,  

stanovení odpovědností na pracovištích, školení pracovníků 

Povinnosti ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění 

Povinnosti ze zákona č. 258/2000 Sb. – kategorizace práce, vzor návrhu  

na zařazení do kategorie, měření pracovního prostředí 

Osobní ochranné pracovní pomůcky – typy ochranných pomůcek,  

způsob vyhodnocení používání osobních ochranných  

pomůcek na pracovišti 

Pracovnělékařské služby – lékař poskytující pracovnělékařské služby, 

druhy lékařských prohlídek, četnosti lékařských  

prohlídek, vzor lékařského posudku 

Tvorba předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany 

                                                            DDiisskkuuzzee  aa  vvyyhhooddnnoocceenníí  sseemmiinnáářřee  

 

Konkrétní dotazy týkající se přednášené problematiky lze zasílat na naši adresu do 20. října 2013. 

Na předem zaslané dotazy obdržíte na semináři odpověď. 

 



 

 

 

 MÍSTO A DATUM KONÁNÍ: konferenční prostory VZ Ekomonitor spol. s r.o. (Píšťovy 820, Chrudim), 
středa 30. října 2013, začátek odborného programu od 9:00 hodin, registrace účastníků od 8.30 hodin. 
Předpokládaný konec semináře v 15:00. 

 DOPRAVA: 

 z Chrudimi směr Žďár nad Sázavou, při výjezdu z města první odbočovací pruh vlevo, kolem firmy 
ERA-PACK dozadu a dále přes železniční přejezd k firmě VZ Ekomonitor, 

 pro účastníky, kteří přijedou hromadnou dopravou do Chrudimi, bude zajištěn odvoz z nádraží 
do sídla firmy VZ Ekomonitor. Pokud budete požadovat tuto službu, objednejte si ji prosím 
v přihlášce. 

 Vyplněnou PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 25. října 2013  
na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail: 
kamila.stoklasova@ekomonitor.cz. 

 VLOŽNÉ činí 500,- Kč (cena s 21 % DPH)  

 vložné poukažte do 25. října 2013 na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim, var. symbol 
131030 nebo uhraďte v hotovosti u registrace, 

 naše IČO: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchodním rejstříku C 1036 u rejstříkového 
soudu v Hradci Králové, 

 vložné zahrnuje pracovní materiály a občerstvení. 

 DAŇOVÝ DOKLAD obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. Požadujete-li 
zaslání daňového dokladu, je nutné tuto skutečnost oznámit organizátorovi písemně.  

 Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci 
akceptovat. 

 Odesláním vyplněné přihlášky jsou podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci 
i účastníka. 

 STORNOVAT lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno 
nejpozději do 25. října 2013.  

 
 

 

 

 

NESTORNUJE-LI ÚČASTNÍK PŘIHLÁŠKU VČAS, 

UHRAZENÉ PLATBY NEVRACÍME A NEUHRAZENÉ 

PLATBY DODATEČNĚ FAKTURUJEME. 

Vyslání náhradníka je možné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 
 

Ing. Kamila Stoklasová 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
tel.: 469 682 303  

přímá linka: 469 318 422 
mobil: 607 078 290 

e-mail: kamila.stoklasova@ekomonitor.cz 

 

mailto:kamila.stoklasova@ekomonitor.cz


 

 

 

Odešlete laskavě na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, 
 e-mail: kamila.stoklasova@ekomonitor.cz  

* Nehodící se laskavě škrtněte 

titul, jméno a příjmení 

 

adresa plátce 

(firmy) 

 

č. účtu plátce 
 

DIČ (IČO) 
 

telefon 
 

e-mail 
 

Přihlašuji se k účasti na semináři Povinnosti provozovatelů a vlastníků ČOV 

 Vložné ve výši 500,- Kč uhradím převodem na účet 19-5234530277/0100 s variabilním 
symbolem 131030*. 

 Vložné ve výši 500,- Kč uhradím v hotovosti  u registrace*. 
 

Žádám o dopravu z Chrudimi do areálu firmy VZ 

Ekomonitor (odjezd od budovy ČD) 

 

ANO* 

 

NE* 

Razítko a podpis objednatele, datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti VZ Ekomonitor. 


