
 
 

 

oblast Trutnov 
Pražská 59, 541 01 Trutnov 1, tel. ředitelka: 603 393 308, účetní: 608 863 406 
POZOR! Jsme plátci DPH.                                IČ: 431257, DIČ: CZ00431257 

AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO 
 

info: www.ajaktn.cz            rezervace: ajaktn@seznam.cz 
 

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit 
i více účastníků, nejdéle do 8. září 2022. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1500,- Kč bez DPH 
+ 315,- Kč DPH, celkem 1815,- Kč. Stanoveno dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. Úhradu, podle počtu účastníků, 
proveďte prosím převodním příkazem u KB Trutnov, číslo účtu 1936601/0100, konstantní symbol 308, variabilní 
symbol 090922, nejpozději do 8. září 2022. Jízdné a ušlou mzdu hradí vysílající organizace. V případě neúčasti 
nebude účastnický poplatek vrácen a organizace má právo vyslat náhradníka. 

POZOR! Jsme plátci DPH. 

Zajistěte si místa včas!!! Prosíme Vás, abyste včas zasílali své přihlášky. 
 
         Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. 
        MUDr. Vlasta Novotná, ředitelka AJAK Trutnov 

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2022 
 

1. Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy – novela zákona č. 373/2011 Sb. a 

zákona č. 262/2006 Sb. (zákon č. 202/2017 Sb., zákon č. 205/2020 Sb.) a vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

(vyhláška č. 436/2017 Sb.) 

2. Pracovnělékařské služby a zákoník práce 

3. Volba poskytovatele PLS, oprávnění, účel, náplň a úkoly pracovnělékařských služeb 

4. Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele pracovnělékařských služeb 

5. Úhrada nákladů spojených se zajišťováním pracovnělékařských služeb 

6. Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb., o 

pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů 

7. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, podmínky k vydání 

lékařského posudku, právní účinky a platnost lékařského posudku, potvrzení o provedení výstupní 

prohlídky 

8. Přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání 

 

 

 

Přednáší: Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR.  
 

Seminář se uskuteční v pátek 9. září 2022 v 9 hodin v Quatro škole Trutnov. 

V případě, že nebude možná dle aktuální situace forma prezenční, bude školení probíhat formou 

webináře online. 

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel.: 603 393 308, 608 863 406 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 9. září 2022 
 

PODNIK, firma: ........................................................................................................................................ 
 
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů 
 
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek 
 
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................              razítko, podpis 

mailto:ajaktn@seznam.cz

