
 

PŘEDNÁŠKY: 

 
➢ Úvod a aktuální přehled elektro kvalifikací. 

Ing. Petr Létal, Ph.D.   

 

➢ Změny a nově vydané technické normy 

s komentářem – přehled od 10/2019 do dnes. 

                                 Ing. František Grossmann  

 

➢ Nový zákon č. 250/2021Sb. – o bezpečnosti práce 

v souvislosti s provozem VTZ a změně souvisejí-

cích zákonů, který ruší mimo jiné i vyhlášku           

č. 50/1978 Sb. 

Aktuální informace z inspekcí – poznatky. 

Ing. Miroslav Záloha – OIP Ostrava,  

člen TNK 22 ÚNMZ 

 

➢ Návrh nové vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených 

elektrických zařízení pod dozorem SBS. 

Ing. Dušan Havel, MBA  – zástupce SBS Praha 

 

➢ Jak je to dnes s revizemi nářadí a spotřebičů po 

změnách ČSN 33 1600ed.2 - Z1 a Z2?  

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů podle 

nové ČSN EN 50699 a ověřování elektrických 

spotřebičů po opravě podle nové ČSN EN 50678. 

                             Ing. Leoš Koupý – ILLKO, s.r.o. 

 

Novinky v měřicí technice s prezentací 

vystavovatelů. 

 

 

 

 

PROGRAM  KONFERENCE: 

  8. 00 -   9. 00    prezence, zahájení výstavy 

  9. 00 -  14.00    přednášky 

 14.00 -  14.30    diskuse, ukončení 

 

Konference se koná v MKZ Šternberk, 

Masarykova 307/20, Šternberk  

(vedle restaurace Šnyt)  

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: 

Den konání: 2. listopadu 2021 ve Šternberku 
 

Vložné uhrazené před konáním akce činí: 

Cena bez DPH 21 %........................................909,10 Kč 

Z toho DPH 21 %............................................190,90 Kč 

Cena s DPH 21 %..........................................1.100,-Kč 

Úhrada semináře: převodem na účet Solid Teamu  

ČSOB č.ú.: 190955157/0300, variabilní s. 21121,            

k.s. 0308, poznámka k platbě: jméno(a) účastníka(ů).  

Vložné hrazené v hotovosti v den konání akce  

činí 1.200,- Kč včetně 21 % DPH. 

Úhradu neprovádějte prosím složenkami České pošty! 

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale 

zašleme Vám sborník přednášek.  

Doklad o zaplacení (výpis z účtu) prosím vezměte s 

sebou ke kontrole u prezence, děkujeme. Bez něj 

Vám nebudeme moci vydat daňový doklad. 

Termín uzávěrky přihlášek a plateb: 

 

                     do 21. října 2021 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA                                 

60. KONFERENCI ELEKTROTECHNIKŮ 

            dne 2. listopadu 2021 ve Šternberku 
---------------------------------------------------------------- 

Účastník: 

Jméno a příjmení: __________________________ 

Adresa: _________________________________ 

Email: __________________________________ 

Telefon: __________________ 

Obchodní název organizace nebo OSVČ: 

 

Adresa: 

IČ: 

DIČ: 

Tel.:                    email: 

Potvrzení platby – prosím vyplňte: 

1) Potvrzujeme, že dne: …………………....…………. 

jsme uhradili částku (1.100,- Kč/os) ………….…….…. 

Z našeho účtu, číslo: ……………………….…./…..…. 

Ve prospěch účtu číslo: 190955157/0300, v.s. 21121, 

k.s. 0308, za ……………………. účastníka(ů) 

2) Platba bude provedena v hotovosti na místě              

v částce  1.200,- Kč včetně DPH:         ANO        NE 

Upřesněte prosím způsob úhrady a zašlete nám tuto přihlášku. 

 

 

 

    ……………………………………………… 
Razítko a podpis vysílající organizace (OSVČ) 

Podpisem vyjadřujeme souhlas s obchodními podmínkami akce uvedenými 

v pokynech a se zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, e-mail, tel. 

kontakt) ve smyslu zásad ochrany osobních údajů pro zasílání nabídek 

služeb organizátora akce. 



Prosím o vyplnění dotazníku bezinfekčnosti: 

účastník prohlašuje, že v době konání                   

60. konference elektrotechniků:  

je nejméně 14 dní po druhé dávce očkování 

má platný PCR test, max. 7 dní starý  

má platný antigenní test, max. 3 dny starý 

je max. 180 dní od pozitivního PCR testu 

Při prezenci proběhne kontrola bezinfekčnosti. 

POZOR: Bez výše uvedeného potvrzení nebude 

možná účast na této konferenci. 

 

V případě velkého zájmu a naplnění kapacity je 

možné, že se konference bude konat i ve středu 

3. listopadu 2021 se stejným programem a na 

stejném místě. 

 

 

 

 

 

 

Doprovodná výstava: 

V předsálí kongresového sálu bude po celou dobu 

konference výstava předních výrobců a prodejců 

měřící techniky, jistících a ochranných prvků, 

instalačních materiálů, regulačních a monitoro-

vacích systémů, software, technické literatury atd. 

 

Občerstvení: 

V ceně vložného bude pro Vás opět připraveno 

tradiční „občerstvení“. ☺ 

 

Parkování: 

Parkovné v prostorech MKZ Šternberk je zdarma, 

lze využít okolních parkovacích ploch. 

Přednášky jsou zpracovány do tištěného sborníku. 

Sborníky budou vydávány pouze účastníkům, kteří 

zašlou vyplněnou přihlášku do termínu uzávěrky                           

21. října 2021.  Děkujeme za pochopení. 

Účastníci konference obdrží osvědčení o absolvování 

dle požadavku právních předpisů a ve smyslu 

„celoživotního vzdělávání“. 

 

Kontakt na organizátory: 

Solid Team s.r.o., Holická 140/70,  

779 00 Olomouc 

IČ: 26835908, DIČ: CZ26835908 

Iva Henebergová 

GSM: + 420 776 733 774 

Tel: + 420 585 243 683, 588 883 700 

e-mail:henebergova@solidteam.cz 

 

 

 

 

S o l i d     T e a m 

Vás zve na 

 
 

 

 

  

  

 DATUM A MÍSTO KONÁNÍ: 

 2. listopadu 2021 

 MKZ (Městské kulturní zařízení)          

              Šternberk 
   

  

 ORGANIZAČNÍ GARANT: 

Solid Team s.r.o. 

 Holická 140/70, 779 00 Olomouc 

 Tel.: 585 243 683, 588 883 700 

                 e-mail: solidteam@solidteam.cz 

www.solidteam.cz 

http://www.solidteam.cz/

