
Strojní zařízení:
Posouzení rizika, funkční bezpečnost 
a změny v harmonizovaných normách 

Místo konání: 
Výstaviště BVV, Hala E, 

Konferenční sál E3, Brno

Multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz a Veletrhy Brno, a.s Vás zvou v rámci oficiálního 
doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017 spolu s partnery akce na 
odborný seminář zaměřený na strojní zařízení.

Termín konání:
12. 10. 2017

Pozvánka na seminář

Partneři semináře
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8:30 - 9:15 Prezence
9:15 - 9:30 Zahájení semináře
9:30 - 10:15
•	 Posouzení	rizik	dle	ČSN	EN	ISO	12100	–	základní	pojmy,	principy,	obsah	a	požadavky.	Postupy	 
při	navrhování	ochranných	opatření	–	třístupňová	metoda.	

10:15 - 11:00
•	 Navrhování	vhodných	ochranných	opatření	k	zajištění	bezpečnosti	–	aplikace	platných	
harmonizovaných	norem.

 Aplikace ochranných opatření k zajištění bezpečnosti dle ČSN EN ISO 12100 a požadavků	 
"NOVÝCH"	norem ČSN EN ISO 13850 (Nouzové zastavení), ČSN EN ISO 14120 (Ochranné kryty)  
s návazností na ČSN EN ISO 13857 (Bezpečné dosahové vzdálenosti do nebezpečných prostorů strojů)  
a ČSN EN ISO 14119 (Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty).

11:00 - 11:25 Přestávka, občerstvení

11:25 - 12:30
•	 Novinky	v	legislativě	–	normy ČSN EN ISO 13849-1 a normy ČSN EN ISO 12100 a oblasti, kam  

v budoucnu budou směrovat, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů  
a jejich ověřování. 

12:30 - 13:20
•	 Praktické	příklady	pro	pomoc	s	výpočtem	rizik	pomocí	softwaru	zdarma	Safety	Automation	Builder	
a	Sistema.

•	 Praktické	ukázky	komplexního	vytváření	posouzení	rizik	pomocí	softwaru	RASWin	v	souladu	 
s	požadavky	výše	uvedených	harmonizovaných	norem.

13:20	–	13:30	Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím

13:30 Individuální návštěva veletrhu MSV 2017

Program 
semináře

Přednáší: 
• Filip	Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti 

strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14 (dopolední blok)
• Karel	Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, 
 TÜV Functional Safety Engineer 4224/11 (odpolední blok)

Cílem odborného semináře je informovat Vás o důležitých 
požadavcích a zejména o změnách v oblasti legislativy, 
platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se 
strojních zařízení.  

Přihlásit on-line

http://www.elektroprumysl.cz/veletrhy-seminare-media/prihlaska-na-seminar-strojni-zarizeni


Organizátor akce:
Bc.	Jaroslav	Bubeníček	-	ElektroPrůmysl.cz
Holzova 2846/23, 628 00 Brno   |   IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579
Tel.: +420 608 883 480   |   E-mail: jb@elektroprumysl.cz
www.elektroprumysl.cz

1. Termín konání: 12. října 2017 (od 8:30 do 13:30).

2. Místo konání: Výstaviště BVV, Hala E, Konferenční 
sál E3, Brno

3. Studijní materiály: Každý účastník obdrží při 
prezenci sborník v tištěné a elektronické podobě  
a kompletní slidy z přednášek.  
Dále doplňkové studijní materiály a katalogy 
partnerů semináře.

 Každý z účastníků obdrží předem vstupenku  
na Mezinárodní strojírenský veletrh 2017 (bude 
zaslána elektronickou poštou dva týdny před 
pořádáním odborného semináře). 

4. Účastnický poplatek: 650,- Kč bez 21% DPH  
(na jednoho účastníka). 
Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem  
dle pokynů v potvrzení objednávky. Daňový doklad 
Vám zašleme po obdržení platby e-mailem.  
V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, 
uveďte tento požadavek do přihlášky.

5. Přihlášení na seminář: Termín pro zaslání 
přihlášek pro účastníky je do 6. října. 2017. Po tomto 
termínu je možné přihlášení pouze po telefonní 
domluvě účasti u organizátora semináře.

Organizační 
pokyny

 Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře, 
který naleznete na internetových stránkách  
www.elektroprumysl.cz. nebo na kontaktech  
u organizátora akce.

 O úspěšném přihlášení budete informováni 
e-mailem, který bude obsahovat podrobnosti k Vaší 
účasti a pokyny k uhrazení účastnického poplatku.

6. Kapacita odborného semináře: Maximální počet 
účastníků je omezen na 140 osob. Se svým 
přihlášením proto neváhejte.

7. Občerstvení: Po dobu odborného semináře jsou 
zdarma k dispozici nealko nápoje a občerstvení.

8. Zakončení semináře: Certifikátem o absolvování, 
který bude zaslán elektronickou poštou na e-mail 
uvedený při přihlášení.

9. Seminář je zařazen do projektu celoživotního 
vzdělávání ČKAIT. Je hodnocen 1 kreditním bodem.

Seminář je především určen pro návrháře a integrátory 
strojů, projektanty strojních zařízení a MaR, údržbu, 
aplikační firmy, pracovníky zabývající se problematikou 
bezpečnosti práce a vyšší management. 

Přihlásit on-line
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