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37. Celostátní setkání elektrotechniků
Tradiční setkání všech, kdo se zajímají o elektrotechniku. To podstatné, nové a zajímavé, novinky
firem i informace o nové legislativě a normách.Pojďte na tradiční setkání s výběrem zajímavostí,
novinek a podstatných informací ze světa elektrotechniky.
Dva dny plné přednášek, praktických tipů a ukázek i informací z právě připravovaných nebo čerstvě
schválených legislativních dokumentů a norem.
Dozvíte se:
 Nový Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ - v jakém stádiu je
příprava? Vstoupí skutečně v účinnost k 1.1.2021?
 Prováděcí předpisy k zákonu, které by měly nahradit vyhlášku 50/1978 Sb. a vyhlášku
73/2010 Sb. - jak to s nimi vypadá a vstoupí skutečně v účinnost společně s novým
zákonem?
 Nové zákony, normy a vyhlášky pro elektrotechniky - co se chystá a jaký to bude mít
dopad?
 Nová 33 2000-5-56 ed.3 a její vazba na požární normy řady 73 08xx.
 Nový Modeion – kompaktní jističe 3VA - nová řada kompaktních jističů přináší širší
sortiment a více uživatelských vlastností.
 Malé rozvodnice a úplné kryty - nové řešení ABB.
 Jak správně navrhnout typ proudových chráničů ve složitých aplikacích.
 Jak vyrobit rozváděč až do 630 A dle souboru norem ČSN EN 61439 v režimu „původní
výrobce-výrobce“ bez nutnosti ověřování návrhu výrobcem.
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru, včetně vysvětlení požadavků normy,
zkoušení atd.
 Ochrana před bleskem - použití náhodných součástí.
 Inteligentní elektroinstalace a systém Buspro značky HDL.
 Novinky nouzových systémů Awex.
Těšte se nejen na zajímavé přednášky, ale také na výstavky partnerů školení, kde se budete moci
setkat se zástupci společností, dozvědět se o novinkách, praktických řešeních a zeptat se na to, co
Vás zajímá.
Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/37-celostatni-setkani-elektrotechniku
Termín a místo konání: 23.9. - 24.9. Praha - Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha
Cena: Oba dva dny školení - 1300 Kč vč. DPH/ Pouze 1 den školení - 800 Kč vč. DPH
 ZDARMA pro prvních 50 přihlášených. KAPACITA MÍST ZDARMA JE NAPLNĚNA.
 Poté běžná cena 800 Kč za 1 den / 1300 Kč za dva dny. Sleva 300 Kč z uvedených cen pro
Benefit členy LPE, ČKAIT, příslušníky HZS a hosty partnerů akce. Slevy se nesčítají.
 Pokud se Vás sleva netýká, po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů
v potvrzení objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při
úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete
zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce.
 Pro uplatnění slevy je nutné uvést Benefit ID nebo slevový kód při objednávce - později není
možné slevu uplatňovat. Členové ČKAIT zadávají slevový kód: 2020-ČKAIT a do poznámky
číslo autorizace. Příslušníci HZS ČR zadávají slevový kód HZS.
 Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je
nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po
telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné
vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
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Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami a se
zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů akce
(OEZ s.r.o., ABB s.r.o., Dehn s.r.o., DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o., Eaton Elektrotechnika s.r.o.,
HDL Automation, s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o., KOPOS KOLÍN s.r.o., Metra Blansko s.r.o.,
NOARK Electric Europe s.r.o., Dexon Czech s.r.o., Hensel s.r.o., WAGO-Elektro spol. s r.o.)
za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích.

V ceně kurzu
 sborník prezentací v elektronické podobě
 materiály ze školení v tištěné podobě
 občerstvení
 osvědčení o absolvování školení
Detaily o místu konání: Praha - Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha
Přístupová cesta: GPS: 50.1093864 , 14.5558797 (Zobrazit na mapě)
Veřejná doprava: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od hotelu je
zastávka metra Rajská zahrada
Ubytování: Je možné přímo v hotelu Pramen - rezervaci je možno domluvit e-mailem na
sougastropraha9@seznam.cz. Další možnosti doporučujeme hledat např. na www.booking.com
apod.
Parkování: Bezplatné parkoviště se nachází za hotelem. Nájezd je branou za autobusovou zastávkou.
Další možnosti parkování v přilehlých ulicích.
Program školení 37. Celostátní setkání elektrotechniků
1. DEN ŠKOLENÍ – 23. 9. 2020
 8.15 - 8.30 prezence účastníků
 8.30 - 9.30 Mgr. Radek Roušar, člen představenstva Hospodářské komory ČR a prezident ESČ
 Jak pokračuje schvalovací proces návrhu nového Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s
provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonu?
 Co přinese nového?
 Jaké se očekávají změny v jeho prováděcích předpisech (nařízeních vlády), které by měly
nahradit vyhlášku 50/1978 Sb. a vyhlášku 73/2010 Sb.?
 9.30 - 10.15 Jiří Novotný, OEZ s.r.o.
 Nový Modeion – kompaktní jističe 3VA - nová řada kompaktních jističů přináší širší sortiment
a více uživatelských vlastností.
 10.15 - 10.30 přestávka
 10.30 - 11.15 Václav Tomášek, Schneider Electric
 Ověření návrhu NN rozváděče > 630A Prisma G - jak vyrobit rozváděč až do 630 A dle
souboru norem ČSN EN 61439 v režimu „původní výrobce-výrobce“ bez nutnosti ověřování
návrhu výrobcem.
 11.15 - 11.35 Jiří Novotný, OEZ s.r.o.
 Přípojnicové systémy a jejich přednosti – výhody používání přípojnicových systémů v
rozvodnách, průmyslových halách a budovách.
 11.35 - 12.30 přestávka
 12.30 - 13.15 Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o.
 Správná řešení v ochraně před bleskem při použití náhodných součástí.
 13.15 - 14.30 Ing. Václav Musílek, KOPOS KOLÍN a.s.
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru, včetně vysvětlení požadavků normy, zkoušení
atd.
 2. DEN ŠKOLENÍ = 24. 9. 2020
 8.45 - 9.00 prezence účastníků
 9.00 - 9.45 Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o.
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Jak správně navrhnout typ proudových chráničů v složitých aplikacích.
9.45 - 10.30 Ing. Jiří Vašinka, ABB s.r.o.
Malé rozváděče (rozvodnice) a úplné kryty.
10.30 - 10.45 přestávka
10.45 - 11.30 Ing. Jiří Ullsperger, HDL Automation s.r.o.
Inteligentní elektroinstalace a systém Buspro značky HDL - moderní sběrnicové řešení
inteligentního řízení obytných, komerčních a hotelových prostor.
11.30 - 12.15 Pavel Dressler, DNA Central Europe s.r.o.
Novinky nouzových systémů Awex.
12.15 - 13.00 přestávka
13.00 - 13.45 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.
Změny v normách a legislativě, které mají vliv na elektrotechniku.
Nová 33 2000-5-56 ed.3 a její vazba na požární normy řady 73 08xx.

Přednášející
Ing. Jiří Horák - metodik LPE s.r.o.
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D. - DEHN s.r.o.
Ing. Václav Musílek - KOPOS KOLÍN a.s.
Jiří Novotný - OEZ s.r.o.
Ing. František Štěpán - regionální manažer pro podporu prodeje ve střední a východní Evropě Eaton
Elektrotechnika s. r. o.
Jiří Vašinka - produktový manažer ABB s.r.o.
Mgr. Radek Roušar - člen představenstva Hospodářské komory ČR a prezident ESČ
Ing. Pavel Dressler - DNA Central Europe s.r.o.
Václav Tomášek - Schneider Electric - produktový manager Skříně a rozváděče nn, Přípojnicové
vedení pro CZ&SK
Ing. Jiří Ullsperger - HDL Automation s.r.o.
Partneři:
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