PROGRAM

SEMINÁŘE

08.00 - 08.30 čtvrtek 17.05.2018 - prezence účastníků
- vstupní hala Kulturního domu obce Prušánky
08.30 - 08.45 zahájení semináře, uvítání hostů a účastníků akce
08.45 - 09.00 Hans-Jurgen Hofer, Elektrotechnický cech Hodonín
- 25let Elektrotechnického cechu v kostce
Seznámení s činností Cechu

DOPROVODNÝ PROGRAM
* APOS-AUTO, s.r.o. - obchodní zastoupení LUMEL a SONEL
* GHV Trading, spol. s r.o.
měřicí transformátory nn, měřicí přístroje C.A., Fluke
* Hager Electro s.r.o. - certifikované rozvodnice Hager
* ILLKO Blansko
- nové měřící přístroje firmy ILLKO
* DEHN + Söhne GmbH – podpora a materiál pro hromosvody
Organizační pokyny :

09.00 -10.00 Ing. Miloslav Valena, Kladno
- Revizní technik a jeho revizní zpráva – zásady zpracování RZ s ohledem na
novelu ČSN 33 2000-6 a minimalizaci rizika odpovědnosti revizního technika
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10.00 -11.00 Miroslav Šnobl
- ČSN 33 2130 ed.2 – vnitřní elektrické rozvody

začátek přednášek

:

11.00 - 12.00 společný oběd hostů a účastníků akce
12.00 -13.30 JUDr. Zbyněk Urban
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – třetí novela harmonizované normy platná od ledna
letošního roku
13.30 - 14.30 Vystoupení hostů
- Ing. Josef Vozobule, vedoucí inspektor elektro, TIČR
- Ing. Leoš Koupý,ILLKO Blansko
- Ing. Jiří Sluka, inspektor elektro, TIČR
- Mojmír Klein, APOS-AUTO, s.r.o., Blansko
14.30 - 15.00 Řízená diskuse, závěr semináře
- odpovědi na písemné dotazy předané u prezence účastníků
15.00 - Ukončení semináře, vydání daňových dokladů účastníkům

17. 5. 2018

Kulturním domě obce Prušánky

8.00 hod.
8.45 hod.

Účastnický poplatek

700,- DPH 21% 147,0,- celkem 847,- Kč
Zahrnuje veškeré režijní náklady pořadatele
--------------------------------------------------------------------------------------Možné slevy - akce pro jednoho plátce: 2 + 1 zdarma
---------------------------------------------------------------------------------------

Platbu proveďte příkazem k úhradě nebo složenkou na číslo účtu
767844671/0100 u Komerční banky, případně před zahájením akce.
Variabilní symbol platby uveďte : 20174105
Specifický symbol platby uveďte IČO Vaší firmy.
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na adresu :
Ing. Karel Sovák, provozovna : Zkušebna VN a VVN E-45,
U Elektrárny 3030/1, 695 23 Hodonín
IČO: 16290151, DIČ: CZ5605171594
Kdo nemiluje poštu, odešle v PDF emailem na : zkusebna@zkusebna.cz

Cena vložného u pokladny je 740,- Kč bez možnosti množstevní slevy
- Nezaměstnaní (v evidenci ÚP Hodonín) a důchodci:
tato sleva platí pouze u pokladny

250,- Kč

Peníze u pokladny vybírá Elektrotechnický cech Hodonín, který není plátce DPH.

Předpisy ESČ 1937 :

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

- Transformátory smí obsluhovati jenom osoba znalá (znalá
pojmosloví a provozovacích zařízení; to je osoba znalá).

