
 

 

POZVÁNKA  

KLIENTSKÝ DEN 

pořádá pro Vás 

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.  

ve dnech:    11. října (čt) na Praze 6 (Thákurova 550/1) 

                     24. října (st) v Brně (Veveří 331/95, A128) 

Zahájení vždy v 10:00, registrace v 9:30. 

Program: 

 nová norma SM BOZP: 

 ČSN EN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -nové 
požadavky, vazba na právní předpisy, aktualizace dokumentace, 

 sjednocení členění norem systémů managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), 

 postup certifikačního orgánu při přechodu na novou normu, platnost vydaných certifikátů dle 
OHSAS 18001, recertifikace dle ISO 45001, 

 přestávka s občerstvením (12:30), 

 novela stavebního zákona v praxi (jen Praha) - zásady tvorby nového zákona, 

 nové normy na provádění kovových konstrukcí - EN 1090-4,-5, 

 zákon o stavebních výrobcích - zásady a principy připravovaného zákona. 

V rámci klientských dnů vystoupí: 

 Odborníci ze společnosti Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 

 Ing. Žanet Hadžič (MMR, vedoucí technického oddělení a stavebního řádu) 

Odborní garanti klientského dne: 

 Bc. Ilona Matýsková - vedoucí certifikačního orgánu pro EMS (Brno) 

 Ing. Lada Pluhařová - vedoucí certifikačního orgánu pro systémy managementu (Praha) 

Klientské dny jsou určeny pro manažery kvality, environmentu a IMS, představitele managementu. 

Těšíme se na setkání s Vámi a na společně strávený čas využitý k výměně poznatků a zkušeností. 

Při objednání dvou a více osob z jedné společnosti platí pro každého 10% sleva z vložného. 



 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ K ZÁVAZNÉ ÚČASTI NA KLIENTSKÉM DNI 

Název akce: Klientský den 

Termíny a místa konání: 

   OZNAČTE x 
 

11. října, Praha 6 - Dejvice, Thákurova 550/1,  
Masarykova kolej, roh Thákurovy a Evropské ulice 

24. října, Brno, Veveří 331/95,  
VUT, Budova A, č. 128 (pozn. vstup literární kavárnou)  

Pořadatel akce: Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.  
102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16 
IČO: 250 520 63, DIČ: CZ 25052063 

Rozsah semináře: 4 hodiny 

Vložné na osobu: 1936,- Kč (včetně DPH), zahrnuje účast na semináři a občerstvení 

Výše uvedenou částku uhraďte na účet:  739 790 0227 / 0100
 do termínu 04.10.2018  

Variabilní symbol platby:  18186 

Uhradit vložné v hotovosti přímo na semináři nebude možné. 
Storno přihlášky s uhrazeným vložným je možné provést pouze písemně  
(e-mailem) do 04.10.2018, stornovací poplatek je 300 Kč.  
Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací. 

Organizační zajištění: Ing. Lada Pluhařová, tel: 281 017 228, 605 415 266  
e-mail: pluharova@vups.cz                  www.vups.cz 

 

Vyplněný formulář zašlete naskenovaný mailem na adresu:  koudova@vups.cz, případně poštou na adresu: 
Pražská 810/16, 102 21 Praha 10. 

Přijetí přihlášky potvrzujeme e-mailem. 

Registrace účastníků probíhá v místě konání semináře vždy půl hodiny před začátkem.  

Počet účastníků:    

titul, jméno a příjmení 1. účastníka titul, jméno a příjmení  2. účastníka 

  

titul, jméno a příjmení  3. účastníka titul, jméno a příjmení  4. účastníka 

  

název organizace; divize, závod, pracoviště IČO 

  

kontaktní adresa   (PSČ, město, ulice, č.p.)   fakturační adresa (je-li odlišná) 

  

kontaktní email:  telefon: 

  

datum  podpis objednatele 
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