
Projektování, instalace 
a monitoring dobíjecích stanic 
pro elektromobily

Místo konání: 
Výstaviště BVV, Brno 

nebo on-line

Více, co vše potřebujete pro zřízení a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily v domácnostech, 
bytových domech a na veřejných místech? Víte, co vše potřebujete vědět, abyste mohli bezpečně 
a správně naprojektovat a nainstalovat dobíjecí stanice pro elektromobily?

Jaká jsou úskalí všech zákonů a norem? A jak je to s následným provozem a monitoringem 
dobíjecích stanic? Toto a mnohem více se dozvíte na našem odborném školení, který pořádá 
multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a Veletrhy 
Brno, a.s. v rámci oficiálního doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Termín konání:
11. 11. 2021

Pozvánka na seminář

Partneři semináře

http://www.rittal.cz
https://www.se.com/cz/cs/product-category/1800-nab%C3%ADjec%C3%AD-stanice-pro-elektromobily/
http://www.phoenixcontact.cz/emobilita
https://www.noark-electric.eu/cz/blog/napoj_se_na_vlnu_elektromobility?preview=true
https://www.ghvtrading.cz/
https://www.hager.cz/novinky/produktove-novinky/nabijeci-stanice-witty/137576.htm
https://lovato.cz/E-Mobility/15/cnt
https://www.sectron.cz/cs/
http://www.eplan.cz
https://www.kpbintra.cz/dobijeci-stanice-pro-elektromobily/


8.45 - 9.00 Prezence účastníků

9:00 - 9:05 Zahájení semináře

9.05 - 10.30
• Jak vybrat, připojit a řídit nabíjecí stanice.
• Elektromobilita a různé typy nabíjecích stanic.
• Požadavky norem při projektování a jejich provozu.
• Poradíme, jak vybrat nabíjecí stanici dle typu řidiče, auta, kapacity baterie i podle velikosti 
 nabíjecího parku.
• Zjistíte další možnosti připojení do distribuční sítě – centralizované a decentralizované rozvody 
 el. energie.
• Poradíme jak na omezenou kapacitu u rodinných domů, bytových domů a parkovišť.
• Řešení pro rodinné a bytové domy i administrativní budovy.
Přednáší: Ing. Leoš Kabát, Schneider Electric

10.30 - 10.45 Přestávka

10.45 - 11.30
• Regulátory nabíjení a monitory reziduálních proudů.
Přednáší: Ing. Roman Smékal a Ing. Šenberger, GHV Trading s.r.o.

11:30 - 11:35 Přestávka

11:35 - 12:05 
• Nařízení o instalaci nabíjecích míst do budov - Evropská směrnice 2018/844 implementovaná 
 do vyhlášky 268/2009 Sb. 
Přednáší: Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

12:05 - 12:10 Přestávka

12.10 – 13.10 
• Požadavky na kabelovou přípravu pro nabíjecí stanice a novinky v oblasti nabíjecích stanic.
Přednáší: Jan Franěk, Hager Electro s.r.o.

13.10 - 13.30 Diskuse a konec akce.

13.30 - 18.00 Individuální návštěva veletrhu MSV 2021

11. 11. 2021
Program semináře

Přihlásit on-line

Projektování, instalace 
a monitoring dobíjecích stanic 
pro elektromobily

https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/projektovani-instalace-a-monitoring-dobijecich-stanic-pro-elektromobily


1. Termín konání: 11. listopadu 2021  

2. Místo konání:  
Prezenční forma: Výstaviště BVV, Hala E, Konferenční 
sál E3, Brno. Každý z prezenčních účastníků obdrží 
předem vstupenku na veletrh MSV 2021 (bude 
zaslána elektronickou poštou týden před akcí). 
On-line přenos: Pro sledování online přenosu Vám 
bude zaslán odkaz s heslem ke sledování na váš 
email. Zároveň budete mít možnost sledování 
záznamu i po přenosu po dobu následujích 30 dní.  

3. Studijní materiály: Každý účastník obdrží po 
skončení akce slidy z přednášek v elektronické 
podobě.  

4. Účastnický poplatek (na jednoho účastníka):
• Prezenční forma ................................................. zdarma 
• On-line přenos ................................... 300 Kč vč. DPH 

Po přihlášení na on-line přenos uhraďte cenu 
vložného dle pokynů v potvrzení objednávky. 
Daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby 
e-mailem.  

5. Přihlášení na seminář: Termín pro přihlášení je do 
8. listopadu 2021.  

Organizační 
pokyny

Po tomto termínu je možné přihlášení pouze  
po telefonní domluvě u organizátora semináře.

 Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře, 
který naleznete na internetových stránkách  
www.lpe.cz a na kontaktech u organizátora akce.  
O úspěšném přihlášení budete informováni 
e-mailem.

6. Kapacita odborného semináře: Maximální  
počet účastníků u prezenční formy je omezen na 
120 osob. Se svým přihlášením proto neváhejte. 

7. Sledování semináře (on-line přenos): Odborný 
seminář můžete sledovat z jakéhokoli počítače, 
tabletu, mobilního telefonu nebo chytré TV pomocí 
libovolného internetového prohlížeče. Není potřeba 
instalovat žádný speciální software.

8. Zakončení semináře: Certifikátem o absolvování, 
který bude zaslán elektronickou poštou na e-mail 
uvedený při přihlášení.

Přihlásit on-line

Přihlášky a dotazy k účasti na semináři
LPE s.r.o.
Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno
IČ: 25547461, DIČ: CZ25547461
E-mail: objednavky@lpe.cz  Ι  Tel.: +420 775 933 894
www.lpe.cz

Odborný seminář je především určen pro projektanty, 
elektroinstalační a servisní firmy, revizní techniky a 
zájemce o elektromobilitu.

Dotazy k programu a partnerům semináře
ElektroPrůmysl.cz - odborný časopis
Hajany 223, 664 43 Hajany
IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579
E-mail: jb@elektroprumysl.cz  Ι  Tel.: +420 608 883 480
www.elektroprumysl.cz

°

Organizátoři akce:

https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/projektovani-instalace-a-monitoring-dobijecich-stanic-pro-elektromobily
https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/projektovani-instalace-a-monitoring-dobijecich-stanic-pro-elektromobily

