


8.30 – 10.00
Prezence

10.00 - 10.15
Zahájení, úvodní slovo generálních  a hlavních partnerů

10.15 - 10.45
Počátky pravidelných kontrol a revizí elektrických zařízení.
Ing.Zbyněk Lubovský. 
Inspektor na Českém úřadu bezpečnosti práce 1964 - 1971
soudní znalec v oboru elektrotechnika
revizní technik elektrických zařízení podléhajících dozoru ČBÚ

10.45 - 11.30
Příprava návrhu legislativy v oblasti VTZ
Ing. Ondřej Varta vedoucí úseku inspekce BOZP a VTZ.
Státní úřad inspekce práce

11.30 - 11.45
Přestávka

11.45 - 12.15 
Bezpečnost kabelů a zkoušky jejich vlastností – neelektrické, 
elektrické a požární“.PRAKAB Pražská kabelovna s.r.o.

12.15 – 13.00
Oběd

13.00 – 13.45 
Postupy při analýze rizik.
Druhy metod vyhodnocování rizik.
Hodnocení rizik/významných nebezpečí při práci na elektrickém zařízení.
Vyhodnocení rizik pracovišť.
Vyhodnocení rizik/významných nebezpečí strojních zařízení
(uvedení příkladů).
Valdemar Nosákovec vedoucí pobočky ITIV Brno

17.10.



13.45 - 14.00 
Přestávka

14.00 – 14.45
Znalecká přezkoumatelnost „zprávy o výchozí revizi vyhrazených 
elektrických technických zařízení“ 
s dlouhodobým časovým odstupem - pohled soudního znalce
a revizního technika.
Ing.Jiří Táborský soudní znalec v oboru elektrotechnika 
a energetika

14.45 – 15.45
Úrazy el proudem z pohledu kriminalistického znalce - vznik, 
příčiny a mechanismy úrazových dějů.
Vrchní komisař, kpt. Ing. Jiří Ledvina, Policie ČR OKTE Frýdek Místek 
znalecký pracovník Policie ČR
v oboru kriminalistika, odvětví elektrotechnika

15.30 - 16.15
Regulované pohony a Průmysl 4.0, Smart senzor pro motoryIng.
Naděžda Pavelková produkt manager , ABB s.r.o. Stykače 
a motorové spouštěče s Push-in pružinovými svorkami a 
Elektronické kompaktní spouštěče: řada HFPetr Koenig, produkt 
manager ABB, s.r.o.

16.15 - 16.45
Coff ebreak

16.45 – 17.30
Lokální distribuční sítě - provozní zkušenosti s obnovitelnými zdroji 
/ OZE / a velko-kapacitními bateriemi / VKB /, revize ČSN 33 3051 - 
elektrické ochrany.
Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil CSc soudní znalec v oboru 
elektrotechnika výroba, přenos a užití elektrické energie, elektrické 
ochrany a automatiky elektrotechnických zařízení soudní znalec
v oboru energetika obnovitelné zdroje, fotovoltaické výrobny

17.30 - 18.00
Inteligentní podlahové vytápění a ochranné systémy topnými 
kabely, dotykové termostaty
p. Michal Nevolník, obchodní ředitel
ANOS s.r.o. – teplá podlaha®

18.00 - 18.45
Kontrola elektrických instalací pomocí termokamery
Ing.Anna Korbářová Workswell s.r.o.

18.45 - 20.00
Osobní volno

20.00 – 22.00
Společenský večer

17.10.14.00 - 16.00 Workshop Balluff  Workshop ABB 

18.10 9:30 - 11.30 Workshop Prakab

18.00 - 18.45
Kontrola elektrických instalací pomocí termokamery
Ing.Anna Korbářová Workswell s.r.o.

18.45 - 20.00
Osobní volno

20.00 – 22.00
Společenský večer

17.10.14.00 - 16.00 Workshop Balluff  Workshop ABB 

18.10 9:30 - 11.30 Workshop Prakab



18.10.



7.30 – 08.30
Snídaně

8.30 – 9.15 
Znalec (soudní) před soudem  
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. 
ředitel Ústav soudního inženýrství  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

9.15 - 9.30
Přestávka

9.30 – 10.15 
Elektrotechnika a ustanovení legislativy  
a technických norem.  
JUDr.Zbyněk Urban, expert elektro

10.15 - 10.30
Přestávka

10.30 - 11.15 
Fotovoltaiky, zkušenosti z výstavby, chyby, 
mimořádné události, ze zkušenosti soudního 
znalce Ing. Milan Hošek Ph.D. 
Soudní znalec v oboru elektrotechnika 
elektroinstalace, měření a regulace, 
inteligentní a řídicí systémy. 
Soudní znalec v oboru energetika fotovoltaika 
a obnovitelné zdroje,energetické auditorství

11.15 - 11.30 
Přestávka

11.30 – 12.00 
Metrologická legislativa v praxi Ing. Jiří Streit, 
vedoucí oddělení primární metrologie ss  
a nízkofrekvenčních veličin gestor elektrických 
veličin Českého metrologického institutu

12.00 - 12.15 
Přestávka

12.15 - 12.45 
Požárně bezpečnostní kabely-kabely s funkční 
schopností při požáru- příklady z praxe 
PRAKAB Pražská kabelovna s.r.o  
Ing.Petr Tupý product manager 

12.45 - 13.30 
Oběd

13.30 - 14.15 
Člověk a světlo. 
Doc. Ing.Jiří Plch CSc, soudní znalec v oboru 
elektrotechnika pro světelnou a osvětlovací 
techniku a elektrotepelnou techniku



14.15 – 14.30  
Diskuse 

14.30 – 15.30
Elektrické instalace chladicích zařízení  
z pohledu soudního znalce. 
Ing. Marian Formánek Ph.D. soudní 
znalec v oboru elektrotechnika, elektrická 
výstroj, elektroinstalace chladicích , 
vzduchotechnických a klimatizační zařízení

15.30 – 16.00
Závěr, vylosování tomboly, vyhodnocení

16.00
Ukončení, rozjezd domů



Místo konání: Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brnodoprava MHD :  
od nádraží ČD, tramvaj č.1, směr Bystrc, na zastávce Pisárky vystoupit. Přestup na 
autobus č.68 ( jezdí v hodinových intervalech!)

Vložné: ....................................................................................................................................5 900 Kč

Oběd 17. 10.  .........................................................................................................................200 Kč 
Oběd 18. 10.  .........................................................................................................................200 Kč 
Společenský večer 17. 10  .................................................................................................zdarma

Ubytování
Jednolůžkový pokoj = 903 Kč vč. bohaté bufetové snídaně 
Dvoulůžkový pokoj = 1 232 kč vč. bohaté bufetové snídaně

Slevy:
Při přihlášení a úhradě účastnického poplatku do 31.7. .............................sleva 1 000 Kč 
Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné firmy ........................................sleva 1 000 Kč
 pro každého účastníka

od 16.00 do 18.00 Pro zájemce je zajištěna prohlídka exponátů  
v Technickém muzeu v Brně .............................................................................. 160 Kč

 Za účast na konferenci jsou poskytnuty dva body do celoživotního vzdělávání ČKAIT

Po označení poskytnutých služeb, ubytování, stravování a slev vyplněnou přihlášku 
odešlete na adresu: hala@etm.cz, Po obdržení faktury uhraďte na účet pořadatele.
Vložné nevracíme, můžete vyslat náhradníka.

Ing. Pavel Hála, 
ředitel odštěpného závodu
ETM LONDON LTD 
odštěpný závod Vraňany 
277 07 Vraňany

tel: +420 778 008 250
e-mail: hala@etm.cz
www.etm.cz

Nejsme plátci DPH

Ceny



Partneři

Workshop

Generální partner


