
Bezpečnost strojních zařízení 2021
30. 6. Norma ČSN EN ISO 12100 v praxi a její použití pro návrh ochranných opatření 

k zajištění bezpečnosti pro nová i provozovaná strojní zařízení
1. 7. Požadavky na elektrická zařízení strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3

Místo konání on-line 
Živý přenos s možností pokládat 

dotazy přednášejícímu

Multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz spolu s vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společností 
SYSTEMOTRONIC, s.r.o. a dalšími partnery akce Vás zvou na odborný on-line seminář 
zaměřený na bezpečnost strojních zařízení.

Termín konání:
30. 6. a 1. 7. 2021

Pozvánka na seminář

Partneři semináře

°

http://www.systemotronic.cz
https://www.elektroprumysl.cz/l/rittal-czech-s-r-o/
https://www.se.com/cz/cs/
https://tesensors.com/cz/cs
https://www.haberkorn.cz/
https://www.schmachtl.cz/
https://www.elektroprumysl.cz/l/eplan-engineering-cz-s-r-o
https://www.murrelektronik.cz/cz/
https://www.elkoep.cz
https://www.noark-electric.cz/cz
http://www.amtek.cz


8.58 - 9.00
Organizační pokyny, zahájení

9.00 - 10.30
• Základní legislativa pro nová i provozovaná strojní zařízení, tj. směrnice 2006/42/ES (NV ČR č. 

176/2008 Sb.) a směrnice 2009/104/ES (NV ČR č. 378/2001 Sb., Zákon 309/2006 Sb., …), ze kterých 
vyplývají požadavky na výrobce nebo provozovatele.

• Požadavky normy ČSN EN ISO 12100 – Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro 
konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika, která stanovuje základní metodické pokyny, které 
musí tato dokumentace obsahovat.

10.30 - 10.45
Přestávka

10.45 - 12.15
• Postup posouzení rizika u nového i provozovaného zařízení. Praktická ukázku postupu u nového i 

provozovaného zařízení.

12.15 - 12.30
Dotazy účastníků, konec akce

30. 6. 2021
Program semináře

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

strojních zařízení, FS Tech (TÜV Rheinland, # 94/14, Machinery). Člen TNK 153 - 
Bezpečnost strojních zařízení. Nezávislý expert TK ke strojírenské směrnici při 
ÚNMZ ČR. Konzultant při VUT - FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky.

Přihlásit on-line

Norma ČSN EN ISO 12100 v praxi a její 
použití pro návrh ochranných opatření 
k zajištění bezpečnosti pro nová i 
provozovaná strojní zařízení

Speciální publikace: Každý účastník má možnost zakoupit speciální tištěnou publikaci 
– Prezentace normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 v tištěné podobě za cenu 200 Kč vč. poštovného. 
Publikace bude poslána poštou po semináři. 

https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/normy-csn-en-iso-12100-bezpecnost-sz-nova-i-provozovana-strojni-zarizeni


8.58 - 9.00 Organizační pokyny, zahájení

9.00 - 10.30
• Rozsah platnosti normy ČSN 60204-1 ed. 3.
• Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.
• Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi souborem norem ČSN 33 2000 
 a ČSN 60204-1 ed. 3, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování, …
• Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem (druhy ochran, požadavky pro 

obvody PELV – pokud jsou použity u strojního zařízení, …) a ostatní Ochranná zařízení.
• Pospojování a požadavky na ochranné obvody.
• Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA (měření a opatření).

10.30 - 10.45 Přestávka

10.45 - 11.30
• Řídicí obvody a funkce.
• Kategorie funkcí pro zastavení a jejich použití.
• Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí (požadavky na nezáměnnost a použití nouzových 

funkcí)

11.30 - 11.45 Přestávka

11.45 - 12.30
• Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje (Instalace elektrických obvodů na 

strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace 
zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).

12.30 - 12.45 Dotazy účastníků, konec akce

1. 7. 2021
Program semináře

Přihlásit on-line

Požadavky na elektrická zařízení 
strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3

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

strojních zařízení, FS Tech (TÜV Rheinland, # 94/14, Machinery). Člen TNK 153 - 
Bezpečnost strojních zařízení. Nezávislý expert TK ke strojírenské směrnici při 
ÚNMZ ČR. Konzultant při VUT - FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky.

https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/normy-csn-en-iso-12100-bezpecnost-sz-nova-i-provozovana-strojni-zarizeni


1. Termín konání: 30. června a 1. července 2021  
(od 9:00 do 12:30).

2. Místo konání: 1 den před přenosem Vám bude 
zaslán odkaz na váš email a heslo pro sledování 
živého přenosu + budete mít možnost sledování 
záznamu i po přenosupo dobu následujích 30 dní. 
Doporučujeme připojení alespoň 6 Mb/s a vyšší. Při 
nižším připojení může docházet ke zhoršení 
obrazové kvality přenosu. 

3. Studijní materiály: Každý účastník obdrží po 
přenosu kompletní slidy z přednášek v elektronické 
podobě.  
Každý účastník má také možnost zakoupit si 
speciální tištěnou publikaci - Prezentace normy  
ČSN EN 60204-1 ed. 3 v tištěné podobě za cenu  
200 Kč vč. poštovného. Publikace bude poslána 
poštou. 

4. Účastnický poplatek (na jednoho účastníka):
• 30. 6. - 1. 7. 2021 – účast oba dny
............................................................................... 1 800 Kč vč. DPH 
• 30. 6. 2021 – účast jeden den
............................................................................... 1 000 Kč vč. DPH 
• 1. 7. 2021 – účast jeden den
............................................................................... 1 000 Kč vč. DPH

Organizační 
pokyny

Po přihlášení uhraďte cenu vložného dle pokynů  
v potvrzení objednávky. Daňový doklad Vám 
zašleme po obdržení platby e-mailem.  

5. Přihlášení na seminář: Termín pro přihlášení je do 
28. června 2021.  
Po tomto termínu je možné přihlášení pouze  
po telefonní domluvě u organizátora semináře.

 Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře, 
který naleznete na internetových stránkách  
www.lpe.cz a na kontaktech u organizátora akce.  
O úspěšném přihlášení budete informováni 
e-mailem.

6. Sledování semináře: Odborný seminář můžete 
sledovat z jakéhokoli počítače, tabletu, mobilního 
telefonu nebo chytré TV pomocí libovolného 
internetového prohlížeče. Není potřeba instalovat 
žádný speciální software.

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

Přihlásit on-line

Přihlášky a dotazy k účasti na semináři
LPE s.r.o.
Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno
IČ: 25547461, DIČ: CZ25547461
E-mail: objednavky@lpe.cz  Ι  Tel.: +420 775 933 894
www.lpe.cz

Seminář je především určen pro:
• návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
• pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
• pracovníky montážních a výrobních firem;
• pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
• projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší 

management.  

Dotazy k programu a partnerům semináře
ElektroPrůmysl.cz - odborný časopis
Hajany 223, 664 43 Hajany
IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579
E-mail: jb@elektroprumysl.cz  Ι  Tel.: +420 608 883 480
www.elektroprumysl.cz

°

Organizátoři akce:

https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/normy-csn-en-iso-12100-bezpecnost-sz-nova-i-provozovana-strojni-zarizeni
https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/normy-csn-en-iso-12100-bezpecnost-sz-nova-i-provozovana-strojni-zarizeni
https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/normy-csn-en-iso-12100-bezpecnost-sz-nova-i-provozovana-strojni-zarizeni
https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/normy-csn-en-iso-12100-bezpecnost-sz-nova-i-provozovana-strojni-zarizeni

