
 
 
 
 

 

Zavád�ní mezinárodních a evropských norem - Nové a p�ipravované 

elektrotechnické normy �SN a technické normaliza�ní informace TNI 
 
Cílem seminá�e je podat odborné ve�ejnosti informace o zavád�ní mezinárodních a evropských norem, o 

nových a p�ipravovaných elektrotechnických normách, o zásadách pro projektování, montáže a revize 

elektrické instalace a elektrických za�ízení, o zásadách navrhování ochrany p�ed úrazem elektrickým 

proudem podle nových norem, o platných technických normaliza�ních informacích TNI. Umožnit ú�astník�m 

seminá�e si pohovo�it se zpracovateli d�ležitých norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Na dotazy 

budou odpovídat p�ednášející, kte�í jsou v�tšin� p�ípad� také zpracovateli p�edm�tných norem. Seminá� je 

ur�en všem elektrotechnik�m, projektant�m, pracovník�m obsluhy, údržby, revizním technik�m, orgán�m 

dozoru nad bezpe�ností práce a soukromým podnikatel�m v elektrotechnice. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypln�nou p�ihlášku zašlete na níže uvedený kontakt: 
 
�eský normaliza�ní institut                            Zašlete nejpozd�ji 
Olga Kozáková                                                     5 dn� p�ed 
Biskupský dv�r 5                                                                                                                        konáním seminá�e 
110 02  Praha 1 
 

 

�ESKÝ NORMALIZA�NÍ INSTITUT 
 

ve spolupráci  
 
s 

�asopisem 
 

Elektro 
 

si Vás dovoluje pozvat na  
 

odborný seminá�  
 

Zavád�ní mezinárodních a evropských norem - Nové a 
p�ipravované elektrotechnické normy �SN a technické 

normaliza�ní informace TNI 
 
 

který se bude konat dne 11. prosince 2007 od 9:00 hod.  
v sále List -  �NI, Biskupský dv�r 5,  Praha 1 

 

 



  

 
Zavád�ní mezinárodních a evropských norem - Nové a 
p�ipravované elektrotechnické normy �SN a technické 

normaliza�ní informace TNI 
 
 
 
 

Program seminá�e: 
 
 
 
 
 
  9:00 – 9:30    Prezence ú�astník� 
  
 9:30 – 11:10  Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem podle nové normy  
                                                 �SN 33 2000-4-41 ed. 2 - Nová norma pro revize �SN 33 2000-6 - Nová 

norma pro uzemn�ní a ochranné vodi�e �SN 33 2000-5-54 ed. 2 
                                                   
                                                 Ing. Michal K�íž, IN-EL s.r.o. Praha 
           
                                                           
11:10 – 11:40            P�estávka 

                                  
 
11:40 – 13:10 Zavád�ní mezinárodních a evropských norem do soustavy �SN - Nové  
                                                 a p�ipravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro 

elektrotechniku - Nová norma pro elektrická za�ízení na staveništích  
                                                 a demolicích �SN 33 2000-7-704 ed. 2 - Nová norma pro do�asné 

elektrické instalace pro stavby zábavních za�ízení �SN 33 2000-7-740  
                                                 a nová norma pro ozna�ování svorek za�ízení a konc� vodi��  
                                                 �SN EN 60445 ed. 3 
  
                                                 Ing. Vincent Csirik, �eský normaliza�ní institut 
 
13:10 – 13:30 P�estávka 
                                                 
13:30 – 15:10                          Zásady pro navrhování prostor s vanou nebo sprchou v souladu  
                                                 s novou normou �SN 33 2000-7-701 ed. 2 - Elektrické instalace  
                                                 v zem�d�lských a zahradnických za�ízeních podle nové normy  
                                                �SN 33 2000-7-705 ed. 2, Elektrické instalace pro omezené vodivé 

prostory podle �SN 33 2000-7-706 ed. 2 a Elektrické rozvody v místech 
pro léka�ské ú�ely s využitím TNI 33 2140 (komentá� k �SN 33 2140) 

                                                  
                                                 Ing. Karel Dvo�á�ek, zpracovatel normy 
                            
                                                  
15:10 – 15:40                         Diskuze                                                               
T�šíme se na setkání s Vámi  
 
 
 
Ing. Vincent Csirik 
odborný garant                                       
e-mail: vincent.csirik@cni.cz 
tel.: 221 802 216 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
�eský normaliza�ní institut       Zašlete nejpozd�ji 
Olga Kozáková                                 5 dn� p�ed 
Biskupský dv�r 5                                                                                                    konáním seminá�e 
110 02  Praha 1    

 
 

ZÁVAZNÁ P�IHLÁŠKA 
NA ODBORNÝ SEMINÁ�  

 
" Zavád�ní mezinárodních a evropských norem - Nové a p�ipravované 

elektrotechnické normy �SN 
a technické normaliza�ní informace TNI" 

11. prosince 2007 
 

P�íjmení, jméno, titul  
 

 
Název organizace 
 

 
Adresa organizace 
 

 
E – mail   
 

 
Telefon   
 

 
Fax  
 

 
 

I�  
 

 
DI�  
  

Potvrzujeme, že jsme poukázali dne:  
 

 
 
 
ú�astnický poplatek ve výši : 1785,- K� v�etn� DPH 19 % (bez DPH 1500,-K�) na ú�et �NI : Komer�ní 
banka Praha 1, �. ú�tu : 4000038031 / 0100 Variabilní symbol seminá�e: 20200713    
 
P�evodním p�íkazem z ú�tu �íslo: 
 

 
 
Sou�ástí vložného je ob�erstvení a p�ednáškové materiály

Ud�luji / Neud�luji souhlas, aby �NI ( I�: 48135283 ) zpracovával údaje uvedené v závazné p�ihlášce pro 
ú�ely evidence na seminá�ích a zasílání dalších informací o službách, které �NI poskytuje.  
 
 
Zvýhodn�ná nabídka norem vážících se k seminá�i - v p�ípad� Vašeho zájmu vypl�te po�et kus� 

Ozna�ení normy Název normy Cena 
bez DPH 

Sazba 
DPH 

Po�et 
kus� 

�SN 33 2000-4-41 ed. 2  

Elektrické instalace nízkého nap�tí - �ást 4-
41: Ochranná opat�ení pro zajišt�ní 
bezpe�nosti - Ochrana p�ed úrazem 
elektrickým proudem 

613,-K� 5 %  

�SN 33 2000-5-54 ed. 2 

Elektrické instalace nízkého nap�tí - �ást 5-
54: Výb�r a stavba elektrických za�ízení - 
Uzemn�ní, ochranné vodi�e a vodi�e 
ochranného pospojování 

613,-K� 5%  



�SN 33 2000-6 
Elektrické instalace nízkého nap�tí - �ást 6: 
Revize 538,-K�  5%  

�SN 33 2000-7-701 
ed. 2 

Elektrické instalace nízkého nap�tí - �ást 7-
701: Za�ízení jednoú�elová a ve zvláštních 
objektech - Prostory s vanou nebo sprchou 

354,-K� 5%  

�SN 33 1500 
+ 

Z1, Z2, Z3, Z4 
 

Elektrická za�ízení pro prostory s ho�lavým 
prachem - �ást 0: Všeobecné požadavky 

 
284,-K� 

+ 
34,-,63,-

284,-,34,- 

 

5%  

�SN 33 2000-7-704 
ed. 2 

Elektrické instalace nízkého nap�tí - �ást 7-
704: Za�ízení jednoú�elová a ve zvláštních 
objektech - Elektrická za�ízení na staveništích 
a demolicích 

354,-K� 5%  

�SN 33 2000-7-705 
ed. 2 

Elektrické instalace nízkého nap�tí - �ást 7-
705: Za�ízení jednoú�elová a ve zvláštních 
objektech - Zem�d�lská a zahradnická 
za�ízení 

411,-K� 5%  

�SN 33 2000-7-706 
ed. 2 

Elektrické instalace nízkého nap�tí - �ást 7-
706: Za�ízení jednoú�elová a ve zvláštních 
objektech - Omezené vodivé prostory 

284,-K� 5%  

�SN 33 2000-7-740 

Elektrické instalace budov - �ást 7-740: 
Za�ízení jednoú�elová a ve zvláštních 
objektech - Do�asná elektrická instalace pro 
stavby zábavních za�ízení a stánk� v 
lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech 

411,-K� 5%  

�SN EN 60445 ed. 3 
 

Základní bezpe�nostní principy pro rozhraní 
�lov�k-stroj, zna�ení a identifikaci - 
Ozna�ování svorek za�ízení a konc� vodi�� 

354,-K� 5%  

 
 

 
Ú�astníci seminá�e obdrží slevu 5 % z každé objednané položky. V p�ípad� objednání všech nabízených 

titul� obdrží ú�astník seminá�e slevu 10 %. Objednané normy budou p�ipraveny k p�evzetí a zaplacení p�ed 
za�átkem seminá�e v Informa�ním centru. 

 
 
ZÁVAZNÉ P�IHLÁŠKY 
zašlete nejpozd�ji 5 dn� p�ed konáním seminá�e: 
Organiza�ní garant: Olga Kozáková   
�NI – úsek obchodu  
Biskupský dv�r 5, 110 02 Praha 1 
tel.: 221 802 101   
fax: 221 802 301   
e-mail: olga.kozakova@cni.cz 
www.cni.cz 
 
 

�ESKÝ NORMALIZA�NÍ INSTITUT  
Biskupský dv�r 5, 110 02  Praha 1 
e-mail: info@cni.cz 
www.cni.cz  

 
�NI si dovoluje upozornit, že akceptuje pouze p�ihlášky obsahující kompletní požadované údaje. Za p�ípadn� vzniklé 

komplikace zp�sobené jinou formou p�ihlášky nenese �NI žádnou odpov�dnost. 


