
ZÁKON O BEZPEČNOSTI PRÁCE V SOUVISLOSTI 
S PROVOZEM VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s.

Vás zve 

na XVII . Celostátní konferenci, pro elektrotechniky, revizní techniky, elektroúdržbu, projektanty 
a provozovatele vyhrazených technických zařízení. 

  9.00 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 12.00

13.00 – 14.30

14.30 – 14.45

14.45 – 16.00

16.00

Prezence účastníků

Zahájení

Základní informace k návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
Vyhrazených technických zařízení  (sněmovní tisk 535) a některé další aktuální   
informace. Přednáší: Mgr. Ing. Rudolf Hahn  – generální inspektor, Státní  úřad  
inspekce práce Opava

Vyhrazená technická zařízení a TIČR - povinnosti investora, projektanta, zhotovitele 
a revizního technika. RT a revize Vyhrazených technických zařízení versus projektant 
a zhotovitel – nová změna normy ČSN 33 2000-6 ve znění Z2 3/2020
Přednáší: Ing. Jiří Táborský - soudní znalec v oboru elektrotechniky, Ji-Ta Praha

Technická přestávka

Analýza rizik, elektrických a strojních zařízení, jak přežít  bez úhony při provádění  
revizí v současné době. Přednáší: Valdemar Nosákovec,  revizní technik elektrických 
zařízení, bývalý inspektor ITI-V

Závěr 

 Oběd:       následuje po ukončení přednášky pana generálního inspektora a jeho odpovědi na Vaše otázky.

Odborný garant: Ing. Pavel Hála, předseda Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. 
Organizační garant: Ing. Miroslav Košut, člen Živnostenkého společenstva elektrotechniků, z.s.

KDY:
KDE:

15.10.2020
Hotel SANTON  
Brno, salonek Dyje

PROGRAM:



Cílem  konference je seznámení široké odborné elektrotechnické veřejnosti, zejména pak revizních techniků 
elektrických zařízení a provozovatelů,  se základními informacemi  k návrhu zákona o bezpečnosti práce 
v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (sněmovní tisk 535) a některé další aktuální  
informace. Dále  také s povinnostmi  investora, projektanta, zhotovitele  a revizního technika. Na závěr 
analýza rizik u elektrických a strojních  zařízení  a jak přežít jako revizní technik v současné době. 

Každý účastník obdrží  návrh  Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení po 2. čtení, včetně důvodové zprávy.

Poprvé máte možnost vyslechnout si přednášku o novém návrhu Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti 
s provozem vyhrazených technických zařízení  po druhém čtení, zpracovatelem Zákona, pana 
Mgr. Ing. Rudolfa Háhna, generálního inspektora  SÚIP Opava. Využijte této možnosti. Zejména v diskusi
můžete položit panu generálnímu inspektorovi otázky, které Vás zajímají a na které Vám rád odpoví.                  

CÍL KONFERENCE

UPOZORNĚNÍ

Účastnický poplatek:

Zahrnuje:

Sleva:

2.000,- Kč

vložné, oběd, ranní coffebreak

Pro členy Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. 
sleva ve výši 20 %

Přihlásit se na konferenci můžete ZDE.

Přihlásit se do Živnostenského společenstva můžete zde: 
https://www.elektrotechnici.cz/prihlaska

OPATŘENÍ

Pro všechny účastníky jsou připraveny ochranné prostředky pro dodržení koronavirových 
opatření – ochranné roušky, dezinfenkční prostředky, zvolena větší kapacita sálu pro větší 
rozestupy při výběru míst.


