
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

13:00 -13:10 Zahájení semináře  

13:15 – 14:15 

 Průvodní dokumentace (návod k obsluze) pro zvedací zařízení 
- psaní písemných dokladů – protokolů a zápisů s uvedením souhrnu zjištěných nebezpečí,  
   která se pro osoby mohou stát rizikem 
 

Ing. Miroslav Pulchart, TIČR                         

14:25 – 15:20 

●   Revize, revizní zkoušky, inspekce a zvláštní posouzení ZZ 

 ČSN 27 0142:2014 

 ČSN ISO 9927 – 1:2014 včetně návrhů možných řešení 

 ČSN ISO 12 482-1 
                                                           
                                                                                                            Josef Svoboda, Technik znalec ZZ 

15:30 – 16:20 

 Prohlášení o shodě a ES prohlášení o shodě 

 seznámení s novinkami, problematika při dovozu starších ZZ ze zahraničí aj. 
 

Ing. Miroslav Pulchart, TIČR 

 
16:25 – 17:00 

 

 Systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1 

 časté nedostatky, návrh možných řešení 
 
                                                                                                                   Josef Svoboda, Technik znalec ZZ 

17:00 – 18:00  Odborná diskuse k přednášené problematice 

18:00 Ukončení semináře 

Místo konání: Hotel Vyhlídka, Pozlovice 206 

Dne: 24.4.2018 

Zahájení: ve 13:00 hod. (registrace účastníků semináře 12:30 – 13:00 hod.) 

Garant odborného 
semináře 

Mgr. Lumír Zezulka 
člen Stálého výboru pro technickou bezpečnost RV BOZP 

Účastnický 
poplatek: 

2.000,- Kč (včetně DPH), platbu je nutné provést před konáním semináře na základě 
zálohové faktury, kterou vystavíme po obdržení přihlášky na seminář. 

Přihlášky: 
Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou nejpozději do 20.4.2018 na adresu: 
ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21  Slavičín 
e-mail: rakova@zekaplus.cz               web:www.zekaplus.cz            tel.: 577 343 818   

Možnost ubytování: 
Hotel Vyhlídka, cena ubytování dle aktuálního ceníku hotelu. Ubytování si můžete 
zarezervovat na tel. číslech: 577 105 285, 608 434 390 nebo na vyhlidka@vyhlidka.eu. 
Ubytování není zahrnuto v ceně semináře. 

Možnost stravování: 
V ceně semináře je zahrnuto i občerstvení – čaj, káva, minerální voda. Pokud máte zájem o 
oběd v den semináře, můžete využít denní nabídky menu nebo si vybrat z jídelního lístku 
restaurace. 

ZEKA plus, s.r.o. 
společnost akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

 

Vás srdečně zve na seminář 

RTZZ, TECHNIK ZNALEC ZZ – ČINNOSTI 

SPOJENÉ S VÝKONEM FUNKCE 

 

 

 

Program semináře: 
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