ZNALOST ZÁKONA OMLOUVÁ!
4v1 = Referentské vozy + BOZP + PO + Řidiči, přestupky a body
8 hodin nabitých informacemi, které jinde nezískáte, za 1.592 Kč/osobu
1. Řidiči, přestupky a body – nový seminář o tom, jak ušetřit (4 hodiny)
Každý z nás řidičů se dostává do kontaktu s úřady, policií, s veřejnou správou. V právním státě máme
mnoho možností, o kterých běžný občan (nebo i podnikatel, který je ve styku s policií a úřady) vůbec neví.
Mnoho z nás má nedostatek vzdělání v oblasti správního řízení, případně máme jen nejisté povědomí. Proto
přinášíme NOVINKU na trhu vzdělávání.

Osnova:
Postupy policie či obecní policie
Dopravní přestupek v blokovém řízení a příkazním řízení
Dopravní přestupek ve správním řízení
Legislativa a terminologie
Případové studie – příklady z praxe
Body a bodové hodnocení jednotlivých přestupků

Cíle:
Účastníci získají nové kompetence při styku s veřejnou správou a budou se lépe orientovat
v obecném správním řízení.
Posluchači budou vědět, kam se obrátit, když nebudou spokojeni s vyřizováním svých záležitostí.
Budou vědět, co dělat, když je úřad nečinný.
Absolventi budou vědět, jak probíhá standardní správní řízení, co znamená blokové řízení, jaké jsou
možnosti opravných prostředků, získají znalosti o svých právech a povinnostech.

Přínosy:
Přednáška upozorňuje řidiče na to, že ne všechny postupy policie či obecní policie jsou v souladu se
zákonem.
Řekneme Vám, co znamená projednat dopravní přestupek v blokovém řízení a ve správním řízení,
jaké jsou Vaše možnosti při uplatňování svých subjektivních práv.
Přednáška přispěje ke zvýšení právního povědomí. Získáte nové kompetence při styku s veřejnou
správou, schopnost orientace v obecném správním řízení v rámci řešení dopravních přestupků.
Budete vědět, jaký následek nastane, když uděláte dopravní přestupek, a kolik za něj dostanete
bodů do karty řidiče.
Vysvětlením některých pojmů zjistíte vazby a návaznost na povinnosti a práva řidičů.
Dozvíte se, že celá veřejná správa se musí řídit zásadami danými zákonem, které např. určují
veřejné správě povinnost chovat se ke všem účastníkům zdvořile.
Dozvíte se, že za nezákonný postup orgánů veřejné moci můžete požadovat náhradu škody.

2. Školení řidičů služebních (referentských) vozidel do 3,5 t (2 hodiny)
Školení dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a NV. 168/2002 Sb., kterým
se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy.
přednáška – seznámení s dotčenými právními a ostatními předpisy dle osnovy školení
praktická část – poskytování první pomoci při autonehodě
diskuze – zodpovězení dotazů
ověření znalostí testem

Doklad o školení:
společnost obdrží směrnici s osnovou a prezenční listinou,
úspěšný absolvent obdrží průkaz řidiče „referenta“
Osnova školení řidičů služebních vozidel do 3,5 t
1. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• povinnosti zaměstnavatele
• povinnosti zaměstnance
2. NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při
provozování dopravy
• povinnosti zaměstnavatele při provozování dopravy
• povinnosti řidičů referentských vozidel
• parkování služebních vozidel
• údržba a opravy vozidel
• odstavení vozidla při poruše
• bezpečnostní přestávky při řízení vozidla
• nakládka a vykládka vozidla
3. Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon – pouze informativně)
• zásadní změny platné novelizace silničního zákona
• bodový systém
• povinnosti řidičů
• povinnosti provozovatele vozidla
• dopravní nehoda
4. Vyhláška č. 283/2009 Sb. kterou se mění vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
•
technická způsobilost motorových vozidel
•
povinná výbava vozidla
5. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
•
nové dopravní značky a značení
6. Poskytování první pomoci při autonehodě
7. Ověření znalostí testem

3. Školení BOZP (1 hodina)
Školení dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 309/2006 Sb.,
zákon o BOZP, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah školení:
přednáška – seznámení s dotčenými právními a ostatními předpisy dle osnovy školení
praktická část – poskytování první pomoci
diskuze – zodpovězení dotazů
ověření znalostí závěrečným pohovorem
Doklad o školení:
společnost obdrží směrnici s osnovou a prezenční listinou
vedoucí zaměstnanec společnosti obdrží osvědčení o absolvování školení – opravňuje ho provádět
vstupní školení nově přijatých zaměstnanců

Osnova školení BOZP
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, hlava pátá – bezpečnost a
ochrana zdraví

2.

3.
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•

prevence rizik,

•

povinnosti zaměstnavatele,

• práva a povinnosti zaměstnanců,
• povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech,
• osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a desinfekční prostředky,
• odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance za škodu
zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon, 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
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; pracovní postupy
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o
úrazu
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., kterým se stanoví podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní
prostředí
vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů – § 3
osoby seznámené zacházet s el. zařízením
poskytování první pomoci při pracovním úrazu

4. Školení PO (1 hodina)
Školení dle zákona č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
Obsah školení:
přednáška – seznámení s dotčenými právními a ostatními předpisy dle osnovy školení
praktická část – vyhlášení poplachu, použití hasicího přístroje
diskuze – zodpovězení dotazů
ověření znalostí závěrečným pohovorem
Doklad o školení:
společnost obdrží směrnici s osnovou a prezenční listinou
preventista PO společnosti obdrží osvědčení o absolvování odborné přípravy PO – opravňuje ho
provádět vstupní školení nově přijatých zaměstnanců a kontroly dodržování předpisů v PO
Osnova školení PO
1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
• členění provozovaných činností do kategorií dle požárního nebezpečí
• povinnosti zaměstnavatele
• povinnosti zaměstnanců a ostatních fyzických osob
• dokumentace PO

2.

3.
4.
5.
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• osobní a věcná pomoc fyzických osob při požáru
• výkon státního požárního dozoru
Vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
• věcné prostředky PO
• požárně bezpečnostní zařízení
• preventivní požární prohlídky
• druhy dokumentace PO
Dodržování podmínek požární bezpečnosti na pracovišti
Činnost zaměstnanců při zpozorování požáru
Nejčastější příčiny požárů
Hořlaviny na pracovišti
Praktická část
• vyhlášení požárního poplachu
• použití hasicího přístroje
• obsluha požárně bezpečnostních zařízení

Kapacita – cena:
Semináře jsou realizované jako uzavřené v sídle společnosti pro skupiny po nejvýše 25 účastnících za cenu
39.800 Kč bez DPH (tj. v průměru 1.592 Kč za účastníka).

Cílová skupina:
střední management a zaměstnanci společností (řidiči referentských vozidel)

Lektorské zajištění:
Účastníci jsou vtaženi do děje, aby přednášenému tématu skutečně porozuměli a uměli jej využít při své
práci. Praktické příklady, intenzivní brainstorming a feedback jsou součástí semináře. Aktivita a iniciativa
účastníků napomáhá k zafixování nových informací.
Seminář je realizován za přispění certifikovaných lektorů na BOZP, požární ochranu, školení řidičů
referentských vozidel a odborníků na správní řád, zákon o provozu na pozemních komunikacích, bodový
systém, …

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat za účelem smluvení termínu
vzdělávací akce.
Akademie vzdělávání, a. v. i.
www.akademie-vzdelavani.cz, info@martynek.cz

