
 

 

Vážená paní / Vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, kteří mají 
zájem o certifikaci podle systému ENplus nebo již tuto certifikaci mají. V České republice získal licenci pro 
tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační proces provádí v ČR dosud jediná společnost TÜV 
NORD Czech. 
Certifikační systém ENplus pro dřevní pelety je systém, který má zajistit dodávky pelet s jednoznačně 
definovanou a stabilní kvalitou určených pro vytápění a kogenerační jednotky o výkonu až 1 MW 
v obytných, komerčních a veřejných budovách. Žadatel, který splní všechny požadavky, má právo používat 
značku ENplus-A1, Enplus-A2, která je vyžadována při dodávkách dřevních pelet do evropských zemí, 
zvláště pak do Rakouska, Německa a Itálie. 
 
Cílem semináře je seznámit účastníky se systémem a uplatněním certifikace ENplus, s požadavky na 
dokumentaci, kvalitu a na provozní laboratorní zkoušky, včetně vybavení.  
 
Součástí semináře je předvedení provozních laboratorních zkoušek nezbytných pro výrobce. Každý účastník 
semináře získá certifikát o jeho absolvování s rozsahem přednášek. 
 
Přednášejí odborníci z Klastru Česká peleta a TÜV NORD Czech, kteří certifikaci ENplus provádějí a mají se 
systémem zkušenosti. 

 
 
Datum konání: 30.5.2013 (čtvrtek) 

 
Místo konání: TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny (areál Alstomu),  
                        Olomoucká 7/9, 656 66 Brno 

 
Cena: 2.100,- Kč bez DPH tj. 2.541,- Kč vč. DPH / osoba  
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám) 

 
Pro bližší informace a přihlášky: 
 

RNDr. Alice Kotlánová 
Email: laboratore@tuev-nord.cz 
Tel. +420 545 110 120-2 
Fax: +420 545 211 709 
www.tuev-nord.cz 

TÜV NORD Czech, s.r.o. 
Pod Hájkem 406/1 
180 00 Praha 8 
 

Tel:  (00420) 296 587 201-5 
Fax: (00420) 296 587 240 
 

tuev-nord@tuev-nord.cz 
www.tuev-nord.cz 
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

 

Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 

                                  

http://www.tuev-nord.cz/
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PROGRAM SEMINÁŘE 
 
 

Čas Téma  Přednášející 
8:30 Registrace účastníků - 

9:30 Zahájení semináře RNDr. Alice Kotlánová, 
TÜV NORD Czech 

9:30 - 10:30 Peletové vytápění a certifikace ENplus v ČR a ve 
světě. Diskuze 

Ing. Vladimír Stupavský, 
Klastr Česká peleta 

10:30 - 11:30 Požadavky na audit ENplus. Diskuze  Mgr. Miroslav Žáček, 
TÜV NORD Czech 

11:30 - 11:45 Přestávka na kávu  

11:45 - 12:45 Požadavky na kvalitu dřevních pelet dle  
EN 14961-2, stanovení základních ukazatelů  
a požadavky na provozní laboratorní vybavení. 
Diskuze 

RNDr. Alice Kotlánová, 
TÜV NORD Czech 

12:45 - 13:15 Oběd formou studeného rautu - 

13:15 - 14:15 Návštěva laboratoře. Správná laboratorní praxe pro 
vybraná stanovení (sypná hmotnost, mechanická 
odolnost, obsah vody, obsah jemných částic) 

Mgr. Eva Hrstková, 
TÜV NORD Czech 

14:15 - 15:00 Diskuze, odpovědi na otázky  Všichni přednášející 

15:00 Předpokládaný čas ukončení školení - 
 

 
Organizační pokyny: 
 

Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze.  
Přihlášky zasílejte nejpozději do 28.5.2013. 
Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou (na přihlášce je uvedeno naše 
bankovní spojení a VS). Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte ji, 
prosím, dokladem o platbě. 
Úhradu semináře je možno také provést v hotovosti na místě - nutno uvést do přihlášky.  
Fakturu – daňový doklad Vám zašleme poštou na základě přijaté platby. 
V případě neúčasti se vložné nevrací. 
. 

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi! 



TÜV NORD Czech, s.r.o. 
Pod Hájkem 406/1 
180 00 Praha 8 
 

Tel:  (00420) 296 587 201-5 
Fax: (00420) 296 587 240 
 

tuev-nord@tuev-nord.cz 

www.tuev-nord.cz           TÜV®  

 

  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 
 

Název školení:  Požadavky na certifikaci d řevních pelet podle ENplus  
Datum konání:   30.05.2013 (čtvrtek)  
Místo:  TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny (areál Alstomu), Olomoucká 7/9, Brno 
Cena:  2.100,- Kč bez DPH tj. 2.541,- vč. DPH / osoba 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 28.5.2013 na email: laboratore@tuev-nord.cz nebo  
tel.: 545 110 120-2, nebo fax: 545 211 709 

Seznam účastník ů 

Účastník 1: 
Jméno a příjmení: 

 
 

Email:  

Účastník 2: 
Jméno a příjmení: 

 
 

Email:  

Účastník 3: 
Jméno a příjmení: 

 
 

Email:  

Účastník 4: 
Jméno a příjmení: 

 
 

Email:  

Organizace  

Adresa  

IČ/DIČ    

Kontakt (email/tel)  

Poznámka :  
 
 

Jsem členem Klastru Česká peleta                                                                        ano / ne 
 

POTVRZENÍ PLATBY 

Úhrada účastnického poplatku ve výši ………...….......… byla provedena dne ...…...….…….……  
převodem z našeho účtu č.: …….............………………..................................................................... 
na Váš účet č.: 72813/0300 - ČSOB Praha (IBAN: CZ93 0300 0000 0000 0007 2813, BIC: 
CEKOCZPP). 
Jako variabilní symbol pro platbu uveďte Vaše IČO. Po obdržení platby bude vystaven daňový 
doklad v souladu s platným zákonem o DPH 
 

.…………………………………….…… 
         podpis, razítko  
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