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Protokol o určení vnějších vlivů 

Vnější vlivy jsou souborem všech faktorů, které v daném místě / technologii působí na instalované elektrické zařízení. Protokol 
o určení vnějších vlivů (PoUVV) tak klasifikuje a specifikuje podmínky určující výběr a provedení instalovaných elektrických 
zařízení.

Přijměte, prosím, pozvání na seminář zaměřený na dobrou praxi v této oblasti, který bude doplněný rovněž o zkušenosti z praxe.

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

KDY: 23. 03. 2023

KDE: VVUÚ a. s., Pikartská 1337/7 
716 00 Ostrava-Radvanice

CENA: 2 400 Kč + DPH

REGISTRACE:

Registrace online na našich webových stránkách  
https://riskanalysis.vvuu.cz/workshopy 
 
Nebo naskenujte QR kód

https://riskanalysis.vvuu.cz/workshopy
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09:00 – 09:15 Zahájení

09:15 – 09:30 Základní legislativní a normativní požadavky na zpracování protokolu o určení 
vnějších vlivů

09:30 – 10:00 Změny v názvosloví a určování jednotlivých vlivů

10:00 – 10:15 Coffee Break

10:15 – 10:30 Praktické ukázky klasifikace prostorů dle nových změn

10:30 – 11:00 Základní nedostatky v praxi

11:00 – 12:30 Diskuze a zodpovězení Vašich dotazů

PROGRAM
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ORGANIZAČNÍ POKYNY  
Registrace provedená přes registrační formulář bude potvrzena. VVUÚ, a.s. si vyhrazuje právo na zrušení akce, v takovém případě bude poplatek vrácen v plné 
výši nebo bude převeden na nový termín konání akce. 

Počet účastníků je omezen. Registrace bude potvrzena po uhrazení zálohové faktury (do 14 dní od zaplacení zálohové faktury). V případě, že se registrace zruší 
později než 14 dní před konáním akce, registrační poplatek se nevrací.

Odesláním registračního formuláře dáváte svolení ke zpracování osobních údajů naší společností za účelem konání akce, včetně pořízení obrazového  
a zvukového záznamu za účelem další propagace těchto seminářů a společnosti VVUÚ, a.s.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Vážení hosté, záleží nám na tom, abyste se u nás cítili bezpečně, proto jsou přílohou prezenční listiny tyto bezpečnostní pokyny. 

PROSTOR S MOŽNÝM 
NEBEZPEČÍM VÝBUCHU!

PŘI POHYBU V PROSTORU TTC 
POZOR NA ZAKOPNUTÍ A ÚRAZ 
ELEKTRICKÝM PROUDEM!

VSTUP DO TTC POUZE V 
DOPROVODU ZAMĚSTNANCE 
VVUÚ!

ZÁKAZ KOUŘENÍ A ZÁKAZ 
MANIPULACE S OTEVŘENÝM 
OHNĚM!

ZÁKAZ POŘIZOVÁNÍ FOTO I VIDEO 
DOKUMENTACE BEZ PŘEDCHOZÍHO 
SOUHLASU!

DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ 
VVUÚ!

NA VÝZVU IHNED OPUSŤTE 
OHROŽENÝ PROSTOR!
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