
 
 

�ESKÝ NORMALIZA�NÍ INSTITUT 
 

si Vás dovoluje pozvat na  
 

odborný seminá�  
 

Elektrická a neelektrická za�ízení a ochranné systémy pro 
prostory s nebezpe�ím výbuchu 

 
 

který se bude konat dne 7. listopadu 2007 od 9:30 hod.  
v sále List -  �NI, Biskupský dv�r 5,  Praha 1 

 
 

 
Elektrická a neelektrická za�ízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpe�ím výbuchu 

Seminá� je ur�en pro konstruktéry za�ízení a ochranných systém� pro prostory s nebezpe�ím výbuchu, 

uživatele, revizní a bezpe�nostní techniky a pracovníky, odpov�dné za provozy, ve kterých je stanoveno 

nebezpe�í výbuchu ho�lavých plyn�, par, mlhy a prach� a má za cíl seznámit ú�astníky s novými požadavky 

norem v této oblasti a poskytnou informace pro provozy pro hodnocení jejich bezpe�nosti v souvislosti 

s pln�ním povinností podle na�ízení vlády �. 406/2004 Sb. 

 
Program seminá�e: 
 
  9:30 – 10:00    Prezence ú�astník� 
  
10:00 – 10:45  Elektrická za�ízení - nové normy a požadavky na nevýbušná elektrická 

za�ízení ( jiskrov� bezpe�né systémy, optické kabelové p�enosy  
                                                 v prostorech s nebezpe�ím výbuchu, topné kabely v prostorech  
                                                 s nebezpe�ím výbuchu, revize, opravy nevýbušných elektrických 

za�ízení ) 
 Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Ostrava 
 
10:45 – 11:30            Neelektrická za�ízení - nové normy a požadavky ( analýza rizik, 

mechanické zápalné jiskry, povrchové teploty ), �ešení pro staré, 
stávající provozy 

                                 Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Ostrava 
 
11:30 – 12:15 Ochranné systémy - nové normy a požadavky 
 Ing. Jaromír Hrubý, FTZÚ Ostrava 
 
12:15 – 12:45 P�estávka 
                                                 
12:45 – 13:30                          Provozní spolehlivost bezpe�nostních za�ízení - nový aspekt  
                                                 v posuzování ochrany proti  výbuchu 
                                                 Ing. Jaromír Hrubý, FTZÚ Ostrava  
 
13:30 – 14:15             Certifika�ní systém IECEx - možnost �eských výrobc� nevýbušných 

elektrických za�ízení prosadit se na zahrani�ních trzích 
                                                 Ing. Jaromír Hrubý, FTZÚ Ostrava 
 
14:15 – 14:40                          Diskuze 
 
               
T�šíme se na setkání s Vámi  
Ing. Jan Pohludka                   
odborný garant 
e-mail: pohludka@ftzu.cz 
tel.: 595 223 139 



�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�  

 
"Elektrická a neelektrická za�ízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpe�ím 

výbuchu" 
7. listopadu 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: 20200712    
 
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 38 9683 

 
Návod na inertizaci jako prevence proti 
výbuchu 
 

613,-K� 5 %  

�SN EN 14994     Ochranné systémy pro odleh�ení výbuchu 
plynu 

411,-K� 5%  

�SN EN 14986     
 

Konstrukce ventilátor� pro práci v prost�edí  

s nebezpe�ím výbuchu 
473,-K�  5%  



�SN EN 60079-0 ed. 2 
 

Elektrická za�ízení pro výbušnou plynnou 
atmosféru - �ást 0: Všeobecné požadavky 642,-K� 5%  

�SN EN 61241-0   
 

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

 
538,-K� 

 
5%  

�SN EN 60079-11 
Výbušné atmosféry - �ást 11: Ochrana 
za�ízení jiskrovou bezpe�ností "i" 835,-K� 5%  

�SN EN 60079-28 

Výbušné atmosféry - �ást 28: Ochrana 
za�ízení a p�enosových systém� používajících 
optické zá�ení 

473,-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. 


