
Odborný tým kanceláře soudní znalkyně Dr. Ing. Jany MATUROVÉ
Se 17ti letou zkušenností ze soudních síní při obhajobě znaleckých posudků v oborech bezpečnosti práce, požární ochrany a nakládání s chemickými látkami a směsmi

Sídlo firmy: Kancelář České Budějovice: Kancelář Ostrava:
Chvalkov 8, 
374 01 Trhové Sviny

Senovážné náměstí 9, 
370 01 České Budějovice

Přemyslovců 55, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:   pyrokontrol@pyrokontrol.cz     https://www.facebook.com/Pyrokontrol www.pyrokontrol.cz

si Vás tímto dovoluje pozvat na kurz

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU REGÁLŮ
PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM

Místo konání: Hotel EXPO
Za Elektrárnou 3, 170 00 Praha 7

Termín konání: 6.3.2014

Lektorský tým: Dr. Ing. Jana MATUROVÁ – ředitelka firmy a členka Komory soudních znalců ČR
• soudní znalkyně v oborech bezpečnosti práce, požární ochrany a nakládání s chemickými látkami a směsmi
• osoba odborně způsobilá v požární ochraně a prevenci rizik
• autorizovaná osoba pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA – mladší znalec
• revizní technik vyhrazených elektrických zařízení E2/A a kontrolní technik ostatních technických zařízení
• osoba odborně způsobilá v požární ochraně a prevenci rizik
• koordinátor BOZP na stavbách

Určení kurzu: • Pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů,  skladníky, odborně  způsobilé osoby
v prevenci rizik a další uživatele regálů a regálových systémů.

• Prokazatelné  splnění  povinnosti  zaměstnavatele  nebo  objednatele,  ve  smyslu  §103,  
odstavce  2,  zákona  č.  262/2006  Sb.,  v  platném znění,  zákoníku  práce,  pro  poskytnutí  
pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem.

Účastník získá: • Znalosti,  se  kterými může bez  vynaložení  dalších  finančních nákladů  provádět  vlastními 
silami zátěžové zkoušky regálů  před jejich uvedením na trh členské země  EU ve smyslu 
ČSN EN 15 512 včetně vyhotovení průvodní dokumentace.

• Znalosti,  se  kterými může bez  vynaložení  dalších  finančních nákladů  provádět  vlastními 
silami roční / běžnou kontrolu technického stavu při provozu regálů nebo provádět zátěžové 
zkoušky  při  provozu,  včetně  vyhotovení  průkazné  provozní  dokumentace  ve  smyslu
§2, NV č. 378/2001 Sb., podle minimální normové hodnoty ČSN EN 15 635.

• Osvědčení  osoby  odpovědné  za  bezpečnost  skladovacích  zařízení  (PRSES)  ve  smyslu
ČSN EN 15 635 s platností 3 roky.

• Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení  
vlastní  vypracované  dokumentace  a  odborné  vedení  p ři  jejím  začlenění  do  souladu
s legislativním a normovým minimem.

Osnova kurzu: • 8:30 –  prezence účastníků
• 9:00 – úvod do technických zařízení
• 10:00  – průvodní  dokumentace  regálů, 

statické  výpočty  a  dynamické  zátěžové 
zkoušky

• 11:00  –  provozní  dokumentace  regálů, 
provádění  pravidelných  kontrol
a zátěžových zkoušek pro provozu

• 12:00 – oběd
• 12:30  –  manipulace  s  materiálem

a ekologická likvidace regálů
• 13:00 –  diskuse,  zkušennosti  z  praxe 

soudního znalce, dotazy posluchačů
• 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

Nutné informace 
pro vystavení 
osvědčení:

• Název a sídlo zaměstnavatele
• Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele

• Jméno a příjmení účastníka, tituly
• Pracovní zařazení účastníka
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Místní informace: • Hotel  se nachází  v  bezprostřední  blízkosti  centra  Prahy,  v  sousedství  areálu pražského 
Výstaviště, místě  konání kulturních a společenských akcí, výstav a veletrhů. Nedaleko se 
rozkládá největší pražský park Stromovka.

• Klimatizovaný konferenční sál hotelu Expo se nachází v 5. patře, osvětlen je denním světlem 
a poskytuje nádherný výhled na Výstaviště a Prahu 7.

• Free Wi-Fi hotspot pro internet.
• Možnost ubytování ve 4 hvězdičkovém hotelu a parkování v hotelové garáži (za poplatek) 

nebo na přilehlém parkovišti (zdarma).
• V hotelu je k dispozici výborná restaurace i s venkovním posezením.
• V rámci  volnočasových  aktivit  a  prodlouženého víkendu  je  možné navštívit  nebo využít

v bezprostřední blízkosti hotelu Křižíkovu fontánu, sportovní halu Tipsport Arénu, plavecký 
stadion, saunu, masáže, tenis, fitness centrum, jogging ve Stromovce, střelnici na Výstavišti, 
Národní technické muzeum nebo  stálé expozice ve Veletržním paláci.

Doprava: • Metrem: stanice Nádraží Holešovice – trasa C – výstup Výstaviště dále 1 stanici tramvají
č. 12, nebo 24 (směr Výstaviště)

• Tramvají: linky číslo: 12, 17, 24 (zastávka Výstaviště)
• Autem: přímý nájezd z magistrály (k dispozici 54 míst v podzemní garáži):

◦ Od Brna - D1, směr centrum, Muzeum, Hlavní nádraží, Hlávkův most, Bubenská, Za Elektrárnou – Hotel 
Expo

◦ Od Teplic - D8, směr centrum, most Barikádníků, Bondyho, Vrbenského, Partyzánská, U Výstaviště, Za 
Elektrárnou – Hotel Expo.

◦ Od Plzně  - D5, směr centrum, Plzeňská, Jiráskův most, Karlovo náměstí, I.P. Pavlova (odbočit vlevo 
směr Teplice, Holešovice), Muzeum, Hlávkův most, Bubenská, Za Elektrárnou – hotel Expo.

◦ Od Hradce Králové -  D11, směr centrum, Černý Most, Hloubětín, Kolbenova, Sokolovská, Rohanské 
nábřeží, Hlávkův most, Bubenská, hotel Expo.

◦ GPS navigace: 50°6'27.464"N, 14°26'2.962"E nebo 50.1076289N, 14.4341561E.

Přihláška na kurz: Vyplněnou  závaznou  přihlášku  můžete  zaslat  elektronicky  na  pyrokontrol@pyrokontrol.cz
nebo poštou na adresu Chvalkov 8, 374 01 Trhové Sviny.

Úhrada kurzu: • Cena kurzu 3500 Kč bez DPH, 4235 Kč včetně DPH
• V ceně kurzu je zahrnuto i občerstvení pro účastníky
• Bezhotovostně – 8 dní před termínem  kurzu pokud nebude dohodnuto jinak
• Číslo účtu: 1005066564/5500
• Do zprávy pro příjemce uveďte název firmy nebo jména účastníků kurzu
• PDF faktura bude zaslána na kontaktní mail

Kontakty: Organizační dotazy zodpoví:
Vlastimila SUCHÁNKOVÁ
Manažerka projektu
GSM: +420 608 003 263

Odborné dotazy zodpoví:
Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Mladší znalec kanceláře
GSM: +420 777 842 221
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