
 

 

 

 

 

Pozvánka na školení 

Technické požadavky na výrobky a ES prohlášení o shodě / Posuzování shody 

stanovených výrobků a EU prohlášení o shodě při uvedení na trh 

 

Vážená paní / Vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který Vám poskytne informace o postupech, které 
musí organizace realizovat při vystavování ES Prohlášení o shodě podle zákona  
č. 22/1997Sb., nebo EU prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. na své produkty se 
zaměřením na strojní zařízení a elektrozařízení, včetně seznámení s legislativními 
požadavky a důsledky při jejich nesplnění.  

Účastníci se seznámí se správnou kategorizací výrobků, předtím než jej uvedou na trh. 
Získáte povědomí o regulovaných / neregulovaných sférách a harmonizovaných / 
neharmonizovaných sférách. Dozvíte se jaká dokumentace je potřeba doložit k platnému 
vydání příslušného prohlášení o shodě, dle požadavků vládních ustanovení. 

Cílem školení je vysvětlit si: 

 Základní postupy prohlášení shody 

 Základní požadavky k prohlášení o shodě 

 Jaké postupy dodržovat při naplnění shody 

 Jaké výrobky potřebují prohlášení o shodě 

 Označení CE 
 

 Po absolvování semináře získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu. 

 

 

 

 

 

 

Datum konání:  14. 11. 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 
POZOR AKCE!!!  
Při účasti dvou a více osob z jedné společnosti uplatníte slevu!!! 

2.600,- Kč bez DPH, tj. 3.146,- Kč vč. DPH / osoba  
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení  
a podklady k přednáškám)  

Přednášející:  Dr. Ing. Pavel Skalík – lead auditor 

 



PROGRAM 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  

Čas Téma Přednášející 

08:30 Registrace účastníků - 

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

09:10 – 10:00 

Technická harmonizace a normalizace v EU - (Nový 
přístup k  technické harmonizaci a normalizaci, Globální 
přístup posuzování shody, Modulární koncepce 
posuzování shody) 

Dr. Ing. P. Skalík 
TÜV NORD Czech 

10:00 – 10:15 Přestávka na kávu - 

10:15 – 12:00 

Posuzování shody v ČR (zákon č. 22/1997 Sb.)  
a nařízení vlády č. 176/2008 Sb. stanovující technické 
požadavky na strojní zařízení a směrnice 2006/42/ES - 
(postupy posuzování shody, ES Prohlášení o shodě, ES 
přezkoumání typu, obsah technické dokumentace) 

Dr. Ing. P. Skalík 
TÜV NORD Czech 

12:00 – 13:00 Oběd - 

13:00 – 14:00 

Posuzování shody v ČR (zákon č. 90/2016 Sb.)  
a nařízení vlády č. 118/2016 Sb., stanovující 
požadavky posouzení shody z hlediska elektrických 
zařízení určených pro užívání v určitých mezích napětí, 
při jejich dodávání na trh a směrnice 2014/35/EU 
(postupy posuzování shody, EU Prohlášení o shodě, 
obsah technické dokumentace) 

Dr. Ing. P. Skalík 
TÜV NORD Czech 

14:00 – 14:10 Přestávka na kávu - 

14:10 – 15:10 
Posuzování shody v ČR (zákon č. 90/2016 Sb.)  
a nařízení vlády č. 118/2016 Sb. 

Dr. Ing. P. Skalík 
TÜV NORD Czech 

15:10 – 15:30 Diskuse a závěr školení 
Dr. Ing. P. Skalík 

TÜV NORD Czech 

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/

