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Seminář

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v
elektrotechnických výrobcích
Seminář je určen pro:
dovozce a výrobce elektrotechnických zařízení, pracovníky odpovědné za jakost, CE deklarace, nákupčí a všechny
zaměstnance a pracovníky, kteří mají ve firmách za povinnost sledovat plnění zákonných požadavků, zejména ve spojitosti s
uváděním výrobků na trh.

Co Vám seminář přinese:
první část školení je zaměřena na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické
výrobky. Náplní jsou zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů.
Ve druhé části školení se zaměříme na vysvětlení základních pojmů a postupů pro splnění požadavků právních předpisů z
hlediska oblasti RoHS, která se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění
včetně možných rizik, zpracování technické dokumentace a prohlášení o shodě.

Obsah semináře:
Uvádění výrobků na trh
Stručný úvod do problematiky
Definice pojmů
Historie, současnost a budoucnost
Zákony, směrnice, harmonizované normy
Nezávislé posouzení shody
Označení CE a EU prohlášení o shodě
Technická dokumentace
Posouzení shody v organizaci
Ekodesign a energetické štítky
Aktuality
Diskuze nad výrobky
RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích
Stručný úvod do problematiky
Definice
Legislativa a právní předpisy
Označení výrobků
Normy – Dokumentace ČSN EN 50581
Normy – Zkoušky a měření ČSN EN 62321-X-X
Hmotnostní koncentrace látek
Kategorie elektrozařízení v působnosti
Kategorie elektrozařízení mimo působnost
Skládání EEZ - Materiály
Zdroje informací
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Časový harmonogram semináře:
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 13.15 – oběd
13.15 – 14.45 – přednáška (3. část)
14.45 - 15.00 - přestávka s občerstvením
15.00 - 16.30 - přednáška (4. část + diskuse)

Lektor
Ing. Jarmil Mikulík

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena

15.4.2019

9:00 - 16:30

Praha

bude upřesněno

3990 Kč

Závazná přihláška

14.10.2019

9:00 - 16:30

Praha

bude upřesněno

3990 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování
semináře e-mailem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.

O tématu školení
Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:
Uvádění výrobků na trh, zakázané látky v elektrotechnických výrobcích, uvádění výrobků na RoHS, zakázané látky, zákonné
požadavky uvádění výrobků na trh, elektrotechnické výrobky, legislativní požadavky trhu EU, česká legislativa, technické
normy a postupy, RoHS, nařízení vlády, technická dokumentace, zakázané látky v elektrotechnických výrobcích, úvádění
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výrobků na trh legislativa, seminář, seminář Praha, školení, školení Praha, kurz, kurz Praha.
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