
 
 

�ESKÝ NORMALIZA�NÍ INSTITUT 
 

si Vás ve spolupráci s CQS 
 

dovoluje pozvat na  
 

odborný seminá�  
 

�SN OHSAS 18001 Management bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci 

 
který se bude konat dne 14. dubna 2008 od 9:30 hod.  

v sále List -  �NI, Biskupský dv�r 5,  Praha 1 
 

 

 
�SN OHSAS 18001 Management bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
Ú�astníci seminá�e budou seznámeni s revidovaným zn�ním normy BS OHSAS 18001:2007, resp. �SN 
OHSAS 18001 z b�ezna 2008. Budou informováni o nových požadavcích normy a jejich vazb� na platnou 
legislativu �R. Sou�asn� budou mít možnost diskutovat problematiku BOZP se zástupci dozorového i 
certifika�ního orgánu. 
Cílem seminá�e je pomoci organizacím certifikovaným podle BS OHSAS 18001:1999 p�i p�íprav� na 
recertifikaci podle nové normy.  
Sou�asn� je ur�en pro organizace, které se teprve na implementaci systém� BOZP p�ipravují nebo o ni pouze 
uvažují.  
 
Program seminá�e: 
 
  9:30 – 10:00             Prezence ú�astník� 
  
10:00 – 10:05                        Slovo úvodem                                                 
                                               Ing. Eva Štejfová, �NI 
 
                                                                     
10:05 – 11:00                         Zm�ny v norm� OHSAS 18001 Management bezpe�nosti a ochrany 
                                               zdraví p�i práci         
                                                 Ing. Ji�í Seger, CQS                
                    
 
11:00 –12:00                        Systémy OHSAS z pohledu odborného posuzovatele 
                                                 Stanislav Houdek, BT servis 
 
12:00 – 12:20                         P�estávka 
 
12:20 – 13:35                         Novinky v legislativ� BOZP 
                                                 Ing. Martina Hájková, EZÚ Praha 
                                                  
  
13:35 – 14:35                         Postup certifika�ních orgán� v p�echodném období 
                                               Ing. Marie Šebestová, CQS 
 
  
14:35 – 15:00                        Diskuze 
               
 
T�šíme se na setkání s Vámi  
 
 
Ing. Eva Štejfová 
odborný garant                                       
e-mail: eva.stejfova@cni.cz 
tel.: 221 802 189 
 
 



 
 
 
 
 
�eský normaliza�ní institut       Zašlete nejpozd�ji 
Olga Kozáková                                 5 dn� p�ed 
Biskupský dv�r 5                                                                                                    konáním seminá�e 
110 02  Praha 1    

 
 
 
 
 
 

 
ZÁVAZNÁ P�IHLÁŠKA 

NA ODBORNÝ SEMINÁ�  
 

"�SN OHSAS 18001 Management bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i práci" 
14. dubna 2008 

 
P�íjmení, jméno, titul  
 

 
Název organizace 
 

 
Adresa organizace 
 

 
E – mail   
 

 
Telefon   
 

 
Fax  
 

 
 

I�  
 

 
DI�  
  

Potvrzujeme, že jsme poukázali dne:  
 

 
 
 
ú�astnický poplatek ve výši : 1.785 K� v�etn� DPH 19 % (bez DPH 1.500 K�) na ú�et �NI : Komer�ní 
banka Praha 1, �. ú�tu : 4000038031 / 0100 Variabilní symbol seminá�e: 20200803    
 
P�evodním p�íkazem z ú�tu �íslo: 
 

 
 
Sou�ástí vložného je ob�erstvení a p�ednáškové materiály

Ud�luji / Neud�luji souhlas, aby �NI ( I�: 48135283 ) zpracovával údaje uvedené v závazné p�ihlášce pro 
ú�ely evidence na seminá�ích a zasílání dalších informací o službách, které �NI poskytuje.  
 
ZÁVAZNÉ P�IHLÁŠKY 
zašlete nejpozd�ji 5 dn� p�ed konáním seminá�e: 
Organiza�ní garant: Olga Kozáková   
�NI – úsek obchodu  
Biskupský dv�r 5, 110 02 Praha 1 
tel.: 221 802 101   
fax: 221 802 301   
e-mail: olga.kozakova@cni.cz 
 



 
 
Zvýhodn�ná nabídka norem vážících se k seminá�i - v p�ípad� Vašeho zájmu vypl�te po�et kus� 
 

Ozna�ení normy Název normy Cena 
bez DPH 

Sazba 
DPH 

Po�et 
kus� 

�SN OHSAS 18001 
 

Management bezpe�nosti a ochrany zdraví o�i 
práci 

538,-K� 9 %  

�SN 83 2705 Sm�rnice pro výb�r, používání, ošet�ování a 
údržbu ochranného od�vu 

354,-K� 9%  

�SN 83 2510 Návod pro výb�r, používání a údržbu 
bezpe�nostní, ochranné a pracovní obuvi 

411,-K� 9%  

�SN 83 2719 

Ochranné od�vy - Sm�rnice pro výb�r, 
použití, pé�i a údržbu ochranných od�v� proti 
chemikáliím 
 

411,-K� 9%  

�SN EN 529 

Ochranné prost�edky dýchacích orgán� - 
Doporu�ení pro výb�r, používání, ošet�ování a 
údržbu – Návod 
 

538,-K� 9%  

�SN CR 13464 

Sm�rnice pro výb�r, používání a údržbu 
pracovních prost�edk� k ochran� o�í a 
obli�eje 
 

473,-K� 9%  

�SN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu 354,-K� 9%  

 
 

 
Ú�astníci seminá�e obdrží slevu 5 % z každé objednané položky. V p�ípad� objednání všech nabízených 

titul� obdrží ú�astník seminá�e slevu 10 %. Objednané normy budou p�ipraveny k p�evzetí a zaplacení p�ed 
za�átkem seminá�e v Informa�ním centru. 

 
Nabídka komer�ní prezentace na akci: 
Vložení reklamních materiál� pro ú�astníky akce - max 300 g - 2.500 K� 
Prezentace v prostorách konání konference - prostor o p�dorysu 2 x 1 m v�etn� stolu a židle  - 
3.500 K� (kapacitní omezení) 
 
Bližší informace na tel.: 221 802 112 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
 

 

�ESKÝ NORMALIZA�NÍ INSTITUT  
Biskupský dv�r 5, 110 02  Praha 1 
e-mail: info@cni.cz 
www.cni.cz  

 
�NI si dovoluje upozornit, že akceptuje pouze p�ihlášky obsahující kompletní požadované údaje. Za p�ípadn� vzniklé 

komplikace zp�sobené jinou formou p�ihlášky nenese �NI žádnou odpov�dnost.
 


