
 

 

 

P O Z V Á N K A 

Asociace samostatných odborů si Vás dovoluje pozvat  

na  

ODBORNÝ WORKSHOP 
ZAMĚSTNAVATELŮ 
v gesci partnera projektu  

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů České republiky  
v rámci projektu „Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v 
pracovněprávních vztazích“, reg. č.CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002060, financovaného z ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 
 
DATUM KONÁNÍ:  23. srpna 2017, 9.00 – 11.00 hod. 
MÍSTO KONÁNÍ:   Domov pro seniory Podpěrova,  

Podpěrova 501/4, Brno, Medlánky 621 00 
TÉMA: Zdravotní gramotnost a ochrana zdraví zaměstnanců očima 

zaměstnavatelů  
 
PROGRAM: 
 
1) Informace o projektu „Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví 

zaměstnanců v pracovněprávních vztazích“ 
 
2) Řízená diskuse nad tématy ochrany zdraví zaměstnanců v pracovně právních vztazích 

Společně se pokusíme zodpovědět některé otázky této problematiky, například:  

 - Jak intenzivně by měl zaměstnavatel dohlížet na ochranu zdraví zaměstnanců?  

 - Kam až sahá povinnost zaměstnavatele chránit zdraví zaměstnanců?  

 - Končí role zaměstnavatele v ochraně zdraví zaměstnanců splněním jeho zákonných 
 povinností, nebo by měl o zaměstnance "pečovat" nad jejich rámec?  

 - Má zaměstnavatel zasahovat do svobody zaměstnance "starat se sám o sebe"? 



 

 

 - Jaká je a jaká by měla být role zaměstnavatele v rozvoji zdravotní gramotnosti jeho 
 zaměstnanců?  

 - Měl by zaměstnanec vnímat péči o své zdraví jako investici vedoucí k úspěchu na 
 trhu práce? Vnímá to tak zaměstnavatel? 

 
3) Prezentace odborných studií  

- „Autonomní dohody evropských sociálních partnerů v oblasti péče o zdraví zaměstnanců – 
jejich implementace a přínos“ 

 - „Sociální dialog a jeho vliv na zdravotní prevenci“ 

 - „Preventivní prohlídky a jejich role v posílení zdravotní gramotnosti“ 

 - „Realita a praxe dob odpočinku a jejich vliv na zdraví zaměstnanců“ 

 - „Boj proti kouření na pracovišti jako fenomén prevence“ 

 - „Role zaměstnaneckých benefitů v péči o zdraví zaměstnanců“ 

 
V rámci diskuse bude vytvořen prostor pro sdílení Vašich zkušeností s dobrou a špatnou praxí 
v oblasti ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích. 
 
 
 
 
 

Bohumír Dufek v. r. 
předseda ASO ČR 

 

Kontakt:  
Mgr. Irma Procházková     Mgr. Petr Hanuš 
hlavní manažer projektu     metodik KZPS  
tel.: +420 602 143 868, +420 723 453 883   tel.: +420608227367 
e-mail: prochazkova.irma@ospzv-aso.cz,   email: petr.hanus@uzs.cz 
prochazkova.irma@seznam.cz 
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