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Semináře vzdělávací agentury Unit

Semináře vzdělávací agentury PropagTeam
Agentura pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávacích akce, včetně lektorské činnosti. Doménou je silnoprou-
dá elektrotechnika. Vzdělávací akce jsou připravovány na objednávku – školicí a vzdělávací akce přímo u zákazníka.

Další informace na: http://www.volny.cz/melen

Semináře vzdělávací agentury L. P. Elektro

Kurzy revizních techniků elektrických zařízení
Termín: 21. až 25. března 2011
Místo: Jindřichův Hradec
Kurz je určen pro nové uchazeče o získání osvědčení k revizím elek-
trických zařízení, uchazeče o prodloužení platnosti dosavadních osvěd-
čení po uplynutí doby jejich platnosti, uchazeče o rozšíření rozsahu 
dosavadních osvědčení.

ČSN EN 60439-1 až 5 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí a jejich uplat-
nění v praxi

Termín Místo
15. 3. Ostrava

16. 3. Hradec Králové

17. 3. České Budějovice

1. 4. Brno 

Výklad normy ve smyslu typově zkoušených a částečně typově zkou-
šených rozváděčů plus změny ČSN EN 60439-1. Provozní bezpečnost 
elektrických a elektronických systémů. Řešení rozváděčů pro ener-
getické systémy s garantovanou spolehlivostí. Školení je připraveno 
s odbornou garancí Ing. Jiřího Sluky. 

Správné navržení a provedení elektroinstalace – zajištění souladu 
s legislativními a normativními požadavky

Termín Místo
30. 3. Brno

5. 4. Hradec Králové

6. 4. Ostrava

3. 5. České Budějovice

4. 5. Jihlava

24. 5. Plzeň

25. 5. Praha

Kvalifikační seminář bude obsahovat čtyři základní témata, která jsou 
v současnosti aktuální:
– legislativa platná pro návrh, zřizování a revize elektrického zaříze-

ní v objektech výstavby či při rekonstrukcích budov,
– možnosti využití současných výkonových jističů, jejich vývoj 

a předpoklad jejich dalšího rozvoje,
– ochrana před bleskem a přepětím, náležitosti projektové dokumen-

tace pro ochranu před bleskem pro stavební povolení, ohlášení stav-
by, rozsah a obsah projektové dokumentace pro vykonávání stavby 
a výchozí revizi,

– dosažení efektivního a bezpečného zálohování specializováním zá-
ložních zdrojů, zjednodušení zdrojů a možnost snížení jejich ceny 
při zvýšení bezpečnosti provozu.

Strukturovaný kabelážní systém LCS

Termín Místo
7.4. Praha

14.4. Ostrava

Seminář je zaměřen na problematiku strukturovaných metalických 
kabelážních systémů (standardy, aplikační třídy), dále budou před-
staveny prvky Wi-Fi a produktová nabídka LCS2 (Legrand Cabling 
System) se systémovou zárukou 20 let.

http://www.lpelektro.cz

Nový trestní zákoník se zaměřením na praktickou aplikaci 
Termín: 7. dubna 2011 
Místo: Hotel Astra, Praha 
Obsahem v pořadí již čtvrtého semináře k tematice trestního zákoní-
ku je seznámit posluchače se zkušenostmi z více než ročního použí-
vání nového trestního zákoníku, včetně konkrétních případů ze soud-
ní praxe a informovat o novelizaci souvisejících předpisů. Seminář 
je určen všem, kteří se ve své praxi zabývají trestním právem: advo-
kátům, podnikovým právníkům, právníkům zdravotnických zařízení, 
pojišťoven, bank, členům statutárních orgánů, zájemcům ze státních 
a samosprávných orgánů. 

Kurz radiační ochrany 
Termín: 15. až 17. dubna 2011 
Místo: Penzion Staré časy, Pardubice 
Tento kurz má statut tzv. další odborné přípravy vybraných pracovní-
ků na pracovištích s významnými zdroji ionizujícího záření v průmys-
lu a na radiologických pracovištích určených k lékařskému ozařová-
ní. Ve všech případech včetně pracovišť s otevřenými radionuklidový-
mi zářiči ve smyslu vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
č. 146/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb. Kurz je povinnou 
součástí přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro všech-
ny vybrané pracovníky vykonávající činnosti na pracovištích, kde je 
vymezeno kontrolované pásmo se zdroji záření. Pro vybrané pracov-
níky mimo kontrolovaná pásma může být potřebným zdrojem infor-
mací, které usnadní složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. 

Zákon o veřejných zakázkách v roce 2011 s důrazem na praktic-
kou aplikaci 
Termín: 27. až 28. dubna 2011 
Místo: Hotel Grand, Beroun 
Ve sledu a obsahu přednášek je zachován model logicky uspořáda-
ných tematických bloků, na kterém bude dokumentován aktuální stav 
legislativy v dané oblasti, použití v praxi i rozhodovací praxe ÚOHS. 
Seminář je určen: 
– zadavatelům, dodavatelům veřejných zakázek, uchazečům i zájem-

cům o ně (vedoucím pracovníkům podniků, majitelům a jednate-
lům malých a středních firem, zástupcům státní správy),

– úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají výko-
ny správních činností (zaměstnancům krajských úřadů, magistrátů, 
úřadů městských obvodů nebo městských částí, referentům odborů 
správy majetku, zaměstnancům investičních, správních odborů).

Další informace na: http://www.unit.cz 

Cech Hodonín podal návrh
Elektrotechnický cech Hodonín, o jehož aktivitách jsme psali v Elektru 
1/2011 na str. 23 (plné znění je na: http://www.odbornecasopisy.cz/in-
dex.php?id_document=42274), pokračuje dále ve svých snahách o prosa-
zení změn ve prospěch svých členů. Kromě již zveřejněného dopisu, který 
byl adresován Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a kde hlavní aktéři, 
pánové Höfer a Zoul, zmiňují a odůvodňují požadované změny, vypra-
covali v tomto cechu vlastní ucelený návrh prováděcí vyhlášky o zvláštní 
odborné způsobilosti k zákonu 309/2006 Sb., § 11.

Plné znění tohoto návrhu si mohou zájemci z řad elektrotechnické laické 
i odborné veřejnosti přečíst na:
http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=15&pg= 
1&nav02=914


