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Projektování, instalace a údržba dobíjecích stanic pro elektromobily 
 

Víte, co vše potřebujete vědět, abyste mohli bezpečně a správně naprojektovat a nainstalovat 
dobíjecí stanice pro elektromobily v domácnostech, bytových domech a 
na veřejných místech? 
Jaká jsou úskalí všech zákonů a norem? A jak je to s následným provozem, 
údržbou a revizemi? Toto a mnohem více se dozvíte na našem odborném 
školení. 
Zazní přednášky: 

 Legislativní úskalí instalace dobíjecích stanic pro elektromobily. 
 Povinnosti kladené na provozovatele dobíjecích stanic z pohledu 

zákona a norem. 
 Jak správně naprojektovat dobíjecí stanici v závislosti na 

distribučních možnostech odběrného místa? 
 Hlavní rozdíly mezi dobíjecími stanicemi v závislosti na rychlosti 

dobíjení a typů konektorů. 
 Volba správných kabelů a konektorů dle typu nabíjecí stanice 

a typu vozidla. 
 Odlišnosti trafostanic a využití energetických skladů pro 

nabíjecí stanice. 
 Jak provést praktickou instalaci dobíjecí stanice v domácnosti, 

bytovém domě a na veřejném místě? 
 Požadavky na případnou úpravu elektroinstalace a montáž. 
 Jak provádět a v jakých intervalech údržbu, servis a revize dobíjecích stanic? 
 

Web akce: https://www.lpelektro.cz/skoleni/projektovani-instalace-udrzba-dobijecich-stanic-pro-
elektromobily 
 
Termín a místo školení: 15. 9. 2020 – Brno, sál A, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště (BVV), 
Hlinky 35, Brno 603 00 
 
Cena: 750 Kč / 620 Kč bez DPH   

 Sleva 300 Kč z uvedené ceny pro členy Benefit clubu LPE, hosty partnerů akce (viz loga). 

 Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky 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. Příslušníci 
HZS ČR zadávají slevový kód HZS. 

 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. 

 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. 

 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 
(viz loga) za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích 
akcích. 

 
V ceně kurzu 

 občerstvení 
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 osvědčení o absolvování školení v el. podobě 
 materiály ze školení v elektronické podobě 

 
Program školení Projektování, instalace a údržba dobíjecích stanic pro elektromobily 
9.00 - 9.20 prezence účastníků 
9.20 - 9.30 zahájení semináře 
9.30 - 10.00 Ing. Leoš Kabát, Schneider Electric 

 Legislativní úskalí instalace dobíjecích stanic pro elektromobily (stavební 
zákon, energetické zákony a normy). 

 Povinnosti kladené na provozovatele dobíjecích stanic z pohledu zákona a 
norem. 

10.00 - 10.30 Michal Holan, E.ON Distribuce, a.s. 
 Jak správně naprojektovat dobíjecí stanici v závislosti na distribučních 

možnostech odběrného místa. 
10.30 - 10.45 přestávka 
10.45 - 11.30 Ing. Leoš Kabát, Schneider Electric 

 Hlavní rozdíly mezi dobíjecími stanicemi v závislosti na rychlosti dobíjení 
(pomalé, rychlé, velmi rychlé) a typů konektorů. 

 Volba správných kabelů a konektorů dle typu nabíjecí stanice a typu 
vozidla. 

11.30 - 12.15 Ing. Miroslav Morávek, Betonbau s.r.o. 
 Odlišnosti trafostanic a využití energetických skladů pro nabíjecí stanice. 

12.15 - 12.30 přestávka 
12.30 - 13.15 Ing. Leoš Kabát, Schneider Electric 

 Jak provést praktickou instalaci dobíjecí stanice v domácnosti, bytovém 
domě a na veřejném místě v návaznosti na ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 z roku 
2019. 

 Požadavky na případnou úpravu elektroinstalace a montáž. 
13.15 - 13.45 Ing. Leoš Kabát, Schneider Electric 

 Jak provádět a v jakých intervalech údržbu, servis a revize dobíjecích 
stanic. 

13.45 - 14.00 individuální diskuse a konzultace s přednášejícími 
 
Přednášející 
• Ing. Leoš Kabát - Schneider Electric 
• Ing. Miroslav Morávek - Betonbau, s.r.o. 
• Michal Holan - E.ON Distribuce, a.s. 
 
Místa konání 
sál A, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště (BVV), Hlinky 35, Brno 603 00 
Přístupová cesta: GPS: 49.1890825, 16.5848767 
Zobrazit na mapě 
 
Certifikace školení 
Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j. 36255/2019-1. 
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