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Dopad vnějších vlivů na projektanta, zřizovatele a revizního technika 
vycházející ze současných předpisů a praxe 
 
Poslechněte si online školení s Ing. Karlem Dvořáčkem, kde zevrubně projdeme: 

 Zajištění platnosti určených vnějších vlivů dle požadavků platných vyhlášek a technických 
norem. 

 Ochrana projektanta před zneužitím určených vnějších vlivů. 
 Co základního přinášejí nové předpisy v oboru (připravovaný zákon o VTZ a připravovaná 

vládní nařízení navazující na tento zákon, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, TNI 33 2000-4-41, ČSN 
33 2000-6 a TNI 33 2000-6)? 

 Co je třeba dodat k projektu elektroinstalace? 
 Kdo zodpovídá za provedení elektroinstalace?  
 Kdo je oprávněn vyhodnotit, zda je nutné aktualizovat Protokol o určení vnějších vlivů při 

změně v posuzovaném prostoru?  
 Jak správně formulovat povinnosti provozovatele? Správné formulace, způsob předání 

těchto informací a určení jejich závaznosti. 
Školení je určeno zejména projektantům elektro. 
V průběhu školení mohou účastníci pokládat dotazy formou chatu, které budou v závěru akce 
zodpovězeny. 
 
Web akce: https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/dopad-stanoveni-vnejsich-vlivu-na-projektanta-
zrizovatele-revizniho-technika 
 
Termín a místo školení: 6. 5. 2021 Online 
 
Cena: 1800 Kč vč. DPH 

 Zaregistrovaná objednávka je závazná.  
 Sleva 300 Kč z ceny vložného pro členy Benefit LPE a ČKAIT. Pro uplatnění slevy je nutné 

uvést při objednávce benefit ID nebo slevový kód - později není možné slevu 
uplatňovat. Slevy se nesčítají.  

 Členové ČKAIT zadávají slevový kód: 2021-ČKAIT a do poznámky číslo autorizace. 
 Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, 

daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Pokud požadujete zálohovou 
fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce. 

 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 za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích 
akcích. Bez tohoto souhlasu nelze školení objednat, protože právě díky partnerům akce je 
školení možné uspořádat. 

 Po uhrazení ceny online školení od nás obdržíte odkaz pro sledování přenosu. Přenos 
proběhne v určený den, kdy máte možnost pokládat dotazy formou chatu. K záznamu 
budete mít přístup ještě 30 dnů od přenosu. Také obdržíte materiály v elektronické 
podobě. 
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V ceně kurzu 

 přístup k přenosu školení dne 6. 5. 2021, 

 možnost pokládat dotazy lektorovi formou chatu v den školení, 

 možnost shlédnutí záznamu školení po dobu 30 dnů od uskutečnění přenosu, 

 materiály ze školení v elektronické podobě, 

 osvědčení v elektronické podobě. 
 
Program školení Dopad vnějších vlivů na projektanta, zřizovatele a revizního technika vycházející 
ze současných předpisů a praxe 
9.00 zahájení školení, organizační pokyny 
9.00 - 10.35 Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o. 

 Zajištění platnosti určených vnějších vlivů dle požadavků platných vyhlášek a technických 
norem. 

 Ochrana projektanta před zneužitím určených vnějších vlivů. 

 Co základního přinášejí nové předpisy v oboru (připravovaný zákon o VTZ a připravovaná 
vládní nařízení navazující na tento zákon, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, TNI 33 2000-4-41, ČSN 
33 2000-6 a TNI 33 2000-6)? 

 Co je třeba dodat k projektu elektroinstalace? 
10.35 - 10.50 přestávka 
10.50 - 11.50 Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o. 

 Kdo zodpovídá za provedení elektroinstalace?  

 Kdo je oprávněn vyhodnotit, zda je nutné aktualizovat Protokol o určení vnějších vlivů při 
změně v posuzovaném prostoru?  

 Jak správně formulovat povinnosti provozovatele? Správné formulace, způsob předání 
těchto informací a určení jejich závaznosti. 

 Odpovědi na dotazy posluchačů. 
 
Přednášející 
Ing. Karel Dvořáček - Předseda Technické normalizační komise TNK č. 22 a je členem TNK 76 a 
autorizační rady ČKAIT 
 
Místo konání: Online - video školení 
1 den nebo ráno před přenosem Vám bude zaslán odkaz na váš email a heslo pro sledování živého 
přenosu + budete mít možnost sledování záznamu i po přenosu. (U zpoplatněných akcí obdržíte 
odkaz po uhrazení poplatku)., Online - video školení 
 
Certifikace školení 
Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j. 36255/2019-1. 
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