
 

 

 

 

 

Pozvánka na školení 

Bezpečnost nových i provozovaných strojních zařízení 

Vážená paní/ Vážený pane, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní školení určené pro manažery a odborné 
pracovníky firem, které vyrábějí, dovážejí či provozují strojní zařízení. 

Cílem semináře je získání přehledu o technických a legislativních požadavcích na strojní 
zařízení vyplývajících ze současné legislativy. 

Účastníci budou seznámeni s legislativou EU a ČR vztahující se k uvádění nových 
strojních zařízení na trh a do provozu, technickými požadavky na strojní zařízení dle 
směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.), postupy a požadavky na posuzování rizik, 
legislativou vztahující se na provozovaná strojní zařízení a s požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojních zařízení. Dále budou uvedeny příklady uplatnění platných 
předpisů a harmonizovaných norem v praxi. 

 

 Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování kurzu. 

 

 

 

  

Datum konání:  24. 10. 2017 – PRAHA   

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

190 00 Praha 9; 4. patro  

Parkování:  ZDARMA v „Galerii Harfa“  

Cena:  

3.500,- Kč bez DPH, tj. 4.235,- Kč vč. DPH / osoba 

POZOR AKCE!!!  

Při účasti dvou a více osob z jedné společnosti uplatníte slevu!!!: 

2.900,- Kč bez DPH, tj. 3.509,- Kč vč. DPH / osoba 

(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám) 

Přednášející:  Ing. Dr. Pavel Skalík - garant pro oblast strojních zařízení 

 



PROGRAM SEMINÁŘE 

Čas Téma Přednášející 

08:30 Registrace účastníků - 

09:00 – 09:10 Zahájení semináře, představení služeb 
Ing. K. Svěráková 
TÜV NORD Czech 

09:10 – 09:45 
Strojní zařízení - Legislativa EU a ČR, zákon č. 22/1997 Sb., 
zákon č. 91/2016 Sb., směrnice EU 2006/42/ES, související 
směrnice a harmonizované normy, nový legislativní rámec 

Ing. Dr. Pavel Skalík  
TÜV NORD Czech 

09:45 – 10:30 
Technické požadavky na strojní zařízení 
dle směrnice 2006/42/ES a nařízení vlády č. 176/2008 Sb. – 
1. část 

Ing. Dr. Pavel Skalík  
TÜV NORD Czech 

10:30 – 10:40 Přestávka na kávu - 

10:40 – 11:30 
Technické požadavky na strojní zařízení 
dle směrnice 2006/42/ES a nařízení vlády č. 176/2008 Sb. – 
2. část 

Ing. Dr. Pavel Skalík  
TÜV NORD Czech 

11:30 – 12:35 
Posouzení rizika strojního zařízení dle ČSN EN ISO 12100 - 
požadavky na analýzu rizik, postup analýzy 

Ing. Dr. Pavel Skalík  
TÜV NORD Czech 

12:35 – 13:15 Přestávka na oběd - 

13:15 – 14:05 
Posouzení rizika strojního zařízení dle nařízení vlády č. 
178/2008 Sb. příloha č. 1 a ČSN EN ISO 12100 - příklady 
metod 

Ing. Dr. Pavel Skalík  
TÜV NORD Czech 

14:05 – 14:15 Přestávka na kávu - 

14:15 – 15:00 

Provozovaná strojní zařízení – požadavky legislativy 
vztahující se na provoz strojních zařízení - předpisy, 
dokumentace, kontroly a revize (Zákon č. 262/2006 Sb., 
zákon č. 102/2001 Sb., Nařízení vlády 378/2001 Sb., 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., aj.) 

Ing. Dr. Pavel Skalík  
TÜV NORD Czech 

15:00 – 15:30 Diskuze, odpovědi na otázky TÜV NORD Czech 
15:30 Předpokládaný čas ukončení školení - 

 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

 

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/

