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Akademie - Elektrická zařízení strojů - údržba, revize/ověřování, 

opravy/servis, měření na SZ 

Bezpečnost elektrických zařízení strojů - kontroly, revize a ověřování, údržba a servis SZ a nejen to. 

Popis školení 

Všechny provozní elektrikáře a osoby provádějící údržbu, opravy a servis strojních zařízení a dále 

revizní techniky, kteří provádějí ověřování (revize) elektrických částí strojních zařízení zveme na 

praktické školení zaměřené na údržbu strojních zařízení, jejich ověřování, servis a opravy. 

Na školení projedeme: 

 požadavky na opravy (servis), 

 údržba strojních zařízení, 

 zásahy do bezpečnostních obvodů strojů a jejich následky, 

 následné ověření před uvedením do provozu, 

 principy bezpečnosti strojních zařízení a vazby na elektrické obvody strojů (dle požadavků 

norem a TNI), 

 kontrola strojních zařízení, revize strojních zařízení a ověřování strojních zařízení - jak to ve 

skutečnosti je, jak správně provádět a jaké jsou požadavky legislativních dokumentů 

(Ověřování strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. – zejména elektrické části strojů 

a prvků souvisejících s bezpečností stroje), 

 vztah mezi ověřováním strojních zařízení a normou pro revize elektrických instalací ČSN 33 

2000-6 ed. 2 a ČSN 33 1600 ed. 2). 

Součástí školení je i ukázka měření na strojním zařízení a sestavení zprávy o ověření. 

Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/elektricka-zarizeni-stroju-udrzba-revizeoverovani-

opravyservis-mereni-na-sz 

Datum a místo školení: 

4.8. Brno, učebna LPE, Nad Přehradou 2, Nad Přehradou 2, 63500 Brno 

 Přístupová cesta: GPS: 49.2228128 , 16.5155869 (Zobrazit na mapě) 

 Veřejná doprava: Poblíž místa konání jsou zastávky tramvají Kubíčkova nebo Rakovecká, 

případně bus Kubíčkova. 

 Ubytování: Poblíž se nachází např. hotel Rakovec, hotel Santon, hotel Maximus Resort 

a další. V bezprostřední blízkosti leží apartmány Alfa Panorama Brno a Bystrc apartments. 

 Parkování: V místě konání i přilehlých ulicích je dostatek bezplatných parkovacích. 

Program školení 

o 8.45 - 9.00 prezence účastníků 

o 9.00 - 10.15 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o. 
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 Požadavky na opravy (servis), údržbu nebo zásahy do bezpečnostních obvodů 

strojů. 

 Rozdělení dle typů zásahu a následky těchto zásahů. 

 Požadavky na následné ověření před uvedením do provozu. 

o 10.15 - 10.30 přestávka 

o 10.30 - 12.00 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o. 

 Základní principy bezpečnosti strojních zařízení a vazby na elektrické obvody 

strojů. 

o 12.00 - 12.20 přestávka 

o 12.20 - 13.30 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o. 

 Rozdíl mezi ověřením a revizí SZ - Ověřování strojních zařízení dle NV ČR č. 

378/2001 Sb. – zejména elektrické části strojů a prvků souvisejících 

s bezpečností stroje. 

 Vztah mezi NV ČR č. 378/2001 Sb. strojním zařízením a normou pro revize 

elektrických instalací dle 33 2000-6 ed.2, normou ČSN 33 1600 ed.2 

a normou ČSN EN 60204-1 ed. 3. 

o 13.30 - 15.30 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o. 

 Měření na strojním zařízení a sestavení zprávy o ověření. Ukázkové měření 

dle kap. 18 ČSN EN 60204-1 ed. 3 na jednoduchém strojním zařízení. 

CENA VČ. DPH: 2 500 Kč 

 SLEVA 300 Kč z uvedené ceny pro členy benefit clubu LPE. Pro uplatnění slevy je nutné uvést 

do přihlášky benefit ID - později není možné slevu uplatňovat. 

 Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový 

doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti 

bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento 

požadavek do přihlášky. 

 Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. 

Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně 

přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály 

zaslány poštou. Zaregistrovaná přihláška je závazná.  

 Objednáním akce dáváte souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních 

údajů. 

V ceně kurzu 

 občerstvení 

 osvědčení o absolvování školení v el. podobě 

 materiály ze školení v elektronické podobě 
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Přednášející: Filip Němeček - Systemotronic s.r.o. 
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