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Dopad vnějších vlivů na projektanta, zřizovatele a revizního technika 
vycházející ze současných předpisů a praxe 
 
Pojďte na školení, kde zevrubně projdeme: 

 Zajištění platnosti určených vnějších vlivů. 
 Co základního přinášejí nové předpisy v oboru? 
 Co je třeba dodat k projektu elektroinstalace? 
 Kdo zodpovídá za realizaci projektu? 
 Kdo je oprávněn vyhodnotit, zda je nutné aktualizovat Protokol o určení VV při změně? 
 Jak formulovat povinnosti provozovatele? 

Školení je určeno zejména projektantům elektro. 
 
Program školení 

o 8.45 - 9.00 prezence účastníků 
o 9.00-10.30 1. blok přednášek 

 Zajištění platnosti určených vnějších vlivů. 
 Co základního přinášejí nové předpisy v oboru? 
 Co je třeba dodat k projektu elektroinstalace? 

o 10.30-10.45 přestávka 
o 10.45 - 12.30 2. blok přednášek 

 Kdo zodpovídá za realizaci projektu? 
 Kdo je oprávněn vyhodnotit, zda je nutné aktualizovat Protokol o určení VV 

při změně? 
 Jak formulovat povinnosti provozovatele? 

 
Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/dopad-stanoveni-vnejsich-vlivu-na-projektanta-
zrizovatele-revizniho-technika-vychazejici-ze 
 
Termín a místo školení: 9. 10. 2020 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. 
 
Cena: 2300 Kč/ 1901 Kč bez DPH 

 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: 2020-ČKAIT a do poznámky číslo autorizace. 
 Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, 

daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě 
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v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte 
tento požadavek do přihlášky.  

 Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo 
budou materiály zaslány poštou. 

 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. 

 
V ceně kurzu 

 občerstvení 
 osvědčení o absolvování školení v el. podobě 
 materiály ze školení - sborník prezentací v tištěné podobě 
 materiály ze školení v elektronické podobě 

 
 
Přednášející 
Ing. Karel Dvořáček - Předseda Technické normalizační komise TNK č. 22 a je členem TNK 76 a 
autorizační rady ČKAIT 
 
Certifikace školení 
Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j. 36255/2019-1. 
 

mailto:seminare@lpe.cz
http://www.lpe.cz/
https://www.lpelektro.cz/obchodni-podminky
https://www.lpelektro.cz/ochrana-osobnich-udaju
https://www.lpelektro.cz/ochrana-osobnich-udaju

