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zprávy

Semináře a školení vzdělávací agentury Unit

Školení a přezkoušení  
z elektrotechnické způsobilosti  
podle vyhlášky č. 50/78 Sb.
Termín: 4. listopadu 2008
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Školení a zkoušky také na objednávku – ter-
mín a místo konání se přizpůsobí požadavku 
objednavatele.

Přípravné kurzy ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení
Termín:   4. listopadu až 17. prosince 2008 

(4., 11., 18., 25. listopadu a dá-
le 2. a 16. prosince – přednášky 
a konzultace, předpokládaný ter-
mín zkoušek 17. prosince 2008)

Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Přípravné kurzy jsou určeny pro nové ucha-
zeče o získání osvědčení revizního techni-
ka elektrických zařízení nebo pro ty, kteří si 
chtějí jeho rozsah rozšířit. Součástí šestiden-
ního školení je nejen seznámení s normami, 
vyhláškami a zákony týkajícími se činnos-

ti RTEZ, ale také konzultace nad otázkami 
ze zkušebních testů a vypracování cvičných 
revizních zpráv. Školení není zaměřeno na 
elektrická zařízení a hromosvody s nebez-
pečím výbuchu ani na zařízení vn, vvn. Po 
skončení kurzu lze složit závěrečné zkouš-
ky (termín bude upřesněn v průběhu kurzu). 
Zkouška je vykonávána inspektory ITI Pra-
ha ve správním řízení (zákon č. 500/2004 
Sb., správní řád) a dále ve smyslu zákona 
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozo-
ru nad bezpečností práce.

Doškolení a přezkoušení RTEZ –  
prodloužení platnosti osvědčení
Termín konání: 25. listopadu, 
 2. a 16. prosince 2008
Termín zkoušek: 17. prosince 2008
Termín konání: 24. až 26. ledna 2009
Termín zkoušek: 4. března 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Třídenní doškolení je určeno revizním tech-
nikům elektrických zařízení (RTEZ), kte-
rým končí po pěti letech platnost osvědčení. 

Účastníci budou seznámeni se změnami no-
rem, vyhlášek a zákonů týkajících se činnos-
ti RTEZ. Podstatnou část kurzu budou tvo-
řit konzultace nad správnými odpověďmi na 
testové otázky.

Připravované akce pro rok 2009

45. celostátní aktiv revizních techniků 
elektrických zařízení – ARTEZ 2009
Termín: 27. až 28. ledna 2009
Místo: VŠE Praha
Odborný garant: Ing. Miloslav Valena, re-
vizní technik a soudní znalec, Elektro Služby 
Kladno, JUDr. Zbyněk Urban, revizní technik 
a odborný konzultant v oblasti elektro

Další informace a přihlášky na adrese orga-
nizačního garanta:
UNIT spol. s r. o.
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
tel.: 466 304 952
tel./fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz, http://www.unit.cz
Blanka Tomíšková mobil: 602 337 780

Vnější vlivy – teorie a praxe
Termín: 20. listopad 2008
Harmonogram:  8.30 až 9.00 h prezence 

9.00 až 13.00 h přednáška a diskuse
Místo: Přednáškový sál Pozemní stavby Ústí nad Labem, a. s., Vel-
ká hradební 2800/54
Přednášející: Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec z oboru bezpeč-
nosti práce v elektrotechnice, spoluautor programu Vnější vlivy 2008 
– program pro revizní techniky a projektanty elektro, Ing. Miroslav  
Vopalecký, služby v oblasti výpočetní techniky – prezentace progra-
mu Vnější vlivy 2008
Uzávěrka přihlášek: 14. listopadu 2008
Hlavní témata:
o dokumentace o určení vnějších vlivů a protokol o určení vnějších 

vlivů,
o jak správně vypracovat protokol podle Přílohy NK ČSN 33 2000-3,
o vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a protokol o určení 

vnějších vlivů,

o jak je to s rozsahy vnějších vlivů,
o vzájemné vazby jednotlivých vnějších vlivů a ČSN 33 2000-5-51 ed. 2,
o k čemu je dobrý pro montážní firmu protokol o určení vnějších vlivů 

a zda lze podle něj jednoduše vybrat zařízení pro instalaci,
o je ES prohlášení o shodě samo o sobě dokladem o vhodnosti zaří-

zení do prostoru s udanými vnějšími vlivy?
o co napovídají informace výrobce uvedené v průvodní dokumentaci 

výrobku (informace v podobě klasifikace tříd podmínek prostředí 
podle ČSN EN 60721-3-3 nebo ČSN EN 60721-3-4 vhodných pro 
jeho garantované využití)?,

o praktické seznámení s programem autorů Ing. Jaroslava Melena 
a Ing. Miroslava Vopaleckého Vnější vlivy 2008 a představení nové 
publikace Ing. Jaroslava Melena: Vnější vlivy – teorie a praxe.

Další informacelze získat na adrese:
Lada Melenová
Tichá 527, 541 02 Trutnov 4
tel./fax: 499 733 120
e-mail: propagteam@mbox.vol.cz, http://www.volny.cz/melen

Semináře a školení vzdělávací agentury PropagTeam

Listopad
III. celostátní odborná konference elektrotechniků
Termín: 5. až 6. listopadu 2008
Místo: Hrotovice
Odborný doprovodný program k výstavě Elektrotechnika Ostrava
Termín: 11. listopadu 2008
Místo: Ostrava
Přezkoušení RT
Téma: výbuchy a vysoké napětí
Termín: 18 až 21. listopadu 2008

Místo: Velké Meziříčí

Další informace a přihlášky na adrese organizačního garanta:
L. P. Elektro s. r. o.
Novoměstská 1a, 621 00 Brno
Lenka Parýzková mobil: 608 983 830
tel.: 545 234 002-3 – informační servis
fax: 545 234 004
e-mail: seminare@lpelektro.cz
http://www.lpelektro.cz

Semináře a školení vzdělávací agentury L. P. Elektro


