


8.30 – 10.00
Prezence

10.00 - 11.30
Zkušenosti  z výstavby fotovoltaiky, její současné 
dotační výzvy, chyby a mimořádné události z pohledu 
a zkušeností soudního znalce
Ing. Milan Hošek
Soudní znalec v oboru elektrotechnika, elektroinstalace,měření, 
a regulace, inteligentní a řídící systémy fotovoltaika a obnovitelné 
zdroje, energetické auditorství 

11.30 - 12.30
Oběd

12.30 - 14.00
Chladící zařízení s hořlavými chladivy
Ing.Marian Formánek, PhD
Soudní znalec v oboru elektrotechnika, elektrická výstroj, elektroinstalace chladicích, 
vzduchotechnických a klimatizační zařízení

14.00 - 14.45
Měření impedancí smyček jako významný údaj revizních zpráv
Prof. ing. Ivan Uhlíř CSc
Soudní znalec v oboru měřicí a řidící technika, elektrické stroje a elektrický rozvod

14.45 - 15.30
Příklady znaleckých posudků v distribučních sítích a pochybení při privatizaci
Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil CSc. 
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

15.30 - 16.30
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

26.02.



27.02.

7.30 – 8.30
Snídaně

8.30 – 10.00 
Jak nová norma na ochranu před úrazem 
ovlivňuje v souvislostech instalace nízkého 
napětí od projektu až po revize. 
JUDr. Zbyněk Urban, expert v oboru elektro

10.00 – 11.30 
Elektromagnetická kompatibilita 
v energetických sítích a stanicích 
Ing. Edmund Pantůček 
Soudní znalec v oboru elektrotechnika, vlivy 
a účinky atmosférických výbojů a přepětí na 
elektrická zařízení, způsoby a aplikace ochran 
projekční a montážní práce

11.30 – 12.30
Oběd

12.30 – 13.30
Technické normy, aktuálnost a principy 
správného používání 
Ing. Jiří Hrazdil 
Technické normy, vyhlášky a zákony

13.30 – 15.00 
Správná smlouva a vedení stavebních deníků, 
cesta, jak se vyhnout finančním ztrátám 
a náhradám škod. Analýza rizik před uzavřením 
pojistné smlouvy, cesta, jak se vyhnout neplnění 
z pojistného krytí. 
Ing. Jiří Táborský 
Soudní znalec v oboru elektrotechniky a energetika.

15.00 – 16.00
Metrologická legislativa v praxi 
Ing. Jiří Štreit 
Vedoucí oddělení primární metrologie ss 
a nízkofrekvenčních veličin gestor elektrických 
veličin Českého metrologického institutu

Vylosování tomboly, předání osvědčení, závěr



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: ................................................................................................................................................. 5 000 Kč

Oběd 26. 02.  ...................................................................................................................................... 200 Kč 
Večeře 26. 02.  ................................................................................................................................... 200 Kč 
Oběd 27. 02.  ...................................................................................................................................... 200 Kč

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. 1. 2019 ..................................... sleva 10% 
Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné firmy ............................................................ sleva 500 Kč
 pro každého účastníka

 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.

Partnerství .......................................................................................................................................... 5 000 Kč 
Hlavní partnerství ............................................................................................................................. 10 000 Kč 
Oficiální partnerství ......................................................................................................................... 15 000 Kč

Bližší podrobnosti o Vámi vybraném partnerství podá Ing. Pavel Hála organizační a odborný 
garant konference

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

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

Nejsme plátci DPH

Ceny


