
 

 

 

 

Pozvánka na školení 

Novela atomového zákona a související legislativní předpisy 

 

Vážená paní / Vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat na seminář, určený pro výrobce a dovozce vybraných zařízení  

a jejich částí, dodavatele montáží a oprav vybraných zařízení, a další osoby, podílející se na 

dodávkách pro jadernou energetiku v ČR.  

Témata: 

 Atomový zákon č 263/ 2016 Sb.  

 Systém řízení uplatňovaný v oblasti jaderné energetiky (vyhláška č. 408/2016 Sb.                       

o požadavcích na systém řízení) 

 Zajišťování kvality vybraných zařízení a technické bezpečnosti, posouzení   

 a prověřování shody  (vyhláška č. 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality 

a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení 

nahrazující současnou vyhlášku 309/2005 Sb.) 

 

 Po semináři získá každý účastník osvědčení o absolvování. 

  

Datum konání:  10. 10. 2017  

Místo konání:  
Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15,  

190 00 Praha 9; 4. patro  

Parkování:  ZDARMA v „Galerii Harfa“  

Cena:  

3.000,- Kč bez DPH, tj. 3.630,- Kč vč. DPH / osoba 

(cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break, 1x oběd), osvědčení  

a podklady k přednáškám) 

Přednášející:  

Ing. Miloš Faltejsek – inspektor jaderné bezpečnosti SÚJB, odborník 

na jadernou energii s dlouholetou praxí 

Ing. Pavel Pánek – Inspektor JE 

 



PROGRAM SEMINÁŘE 

Čas Téma Přednášející 

08:30 Registrace účastníků - 

09:00 - 09:10 Zahájení semináře, představení služeb TÜV NORD Czech 

09:10 - 11:30 Zákon č. 263/ 2016 Sb. Atomový TÜV NORD Czech 

11:30 - 11:40 Přestávka na kávu - 

11:40 – 13:00 Vyhláška č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení  TÜV NORD Czech 

13:00 - 13:45 Oběd - 

13:45 - 14:40 
Vyhláška č. 358/2016 Sb. o  požadavcích na zajišťování 
kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování 
shody vybraných zařízení  

TÜV NORD Czech 

14:40 - 14:55 Přestávka na kávu - 

14:55 - 16:00 Vyhláška č. 358/2016 Sb. - pokračování TÜV NORD Czech 

16:00 - 16:30 Diskuze, odpovědi na otázky TÜV NORD Czech 

16:30 Předpokládaný čas ukončení semináře - 

 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

UPOZORŇUJEME! 

Kapacita sálu je omezena (max počet: 25 zúčastněných). Děkujeme za pochopení.  

TÜV NORD Czech, s.r.o.  
Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9 Tel.: (00420) 296 587 201-5  
Fax: (00420) 296 587 240 tuev-nord@tuev-nord.cz www.tuev-nord.cz  

Organizační 
pokyny: 

 Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze. 

 Přihlášky zasílejte nejpozději tři dny před konáním semináře. 

 Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou 
(na přihlášce je uvedeno naše bankovní spojení, SS a VS). 

 Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte ji prosím, dokladem o 
platbě. 

 Fakturu – daňový doklad Vám zašleme emailem na základě přijaté platby. 

 STORNO POPLATKY – V případě odhlášení ze semináře 7 kalendářních dnů a méně před 
začátkem, účtujeme stornopoplatek 100% sazby. 

 V případě neúčasti se vložné nevrací!! 

Pro bližší 

informace 

a přihlášky: 

Ing. Klára Svěráková 

Mobil: +420 731 701 992, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240 

E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, www.tuev-nord.cz 

mailto:sverakova@tuev-nord.cz
http://www.tuev-nord.cz/

