
ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1. Cena semináře:
  Základní cena  3 801,65 Kč
  DPH 21 %     798,35 Kč
  CELKEM  4 600 Kč

 V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 
3x coffee break, sborník přednášek v elektronické 
podobě

 
2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 3 dny před 

konáním semináře na na níže uvedený e-mail nebo 
na adresu. 

 
3. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.
 
4. Na základě řádně vyplněné přihlášky vám bude vy-

staven daňový doklad (faktura) se všemi potřebnými 
údaji k uhrazení Vaší účasti na semináři.

 
5. Přihláška na seminář nebo konferenci je závazná. 

Bezplatně ji můžete zrušit nejpozději 14 dní před ko-
náním akce. Zrušení přihlášky musí být provedeno 
písemně. Na akci je možno vyslat náhradní osobu.

 Pokud přihlášku zrušíte 3–13 dní před konáním se-
mináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 
50 % z ceny semináře.

 V ostatních případech jste povinni uhradit plnou 
cenu semináře, konference.

 
6. Pořadatel si vyhrazuje právo seminář zrušit při ma-

lém počtu účastníků.
 
7. Upozorňujeme, že seminář je omezen počtem účast-

níků – aktuální max. kapacita je vždy uvedena na 
stránkách semináře.

 
8. Prezence na seminář začíná vždy 60 minut před za-

čátkem. 

MONTANEX, a.s. 
vydavatelství a školicí středisko
Kasalického 163/13
715 00  Ostrava-Michálkovice
www.montanex.cz

KONTAKTNÍ INFORMACE

MONTANEX, a.s.  tel.: 599 505 511
školicí středisko  e-mail: as@montanex.cz
Kasalického 163/13  
Ostrava-Michálkovice IČ: 47677180  
715 00    DIČ: CZ47677180  

pořádá dvoudenní 
seminář č. 130 

PROVOZ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
A VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
(TLAKOVÝCH, ZDVIHACÍCH A PLYNOVÝCH) 

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A BEZPEČNOSTI 
PROVOZU PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI 

A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM 
ZPŮSOBEM

Přednášející:

Ing. Dušan Havel, MBA, ČBÚ v Praze
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze

Ing. Valentin Šedivec,  
OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

Ing. Rastislav Reguli, Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
p. Jaromír Ludík, ZAM - SERVIS s.r.o.

Ing. Bc. Břetislav Cichoň
Ing. Jaroslav Maloň,  

OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Ing. Vojtěch Kudrle, Blatenské strojírny Blatná, s.r.o.

Termín a místo konání:

út 19. říjen 2021, st 20. říjen 2021

Hotel Astra v Tuchlovicích - Srbech (u Kladna), Srby 
184, 273 02 - Tuchlovice 

GPS:  50.1374650N, 14.0322608E

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na dvoudenní  
seminář č. 130

Provoz technických zařízení a vyhrazených 
technických zařízení (tlakových, zdvihacích 

a plynových) z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem

Příjmení, jméno, titul: ..................................................

.......................................................................................

Bydliště: ........................................................................

.......................................................... PSČ: ..................

Název a adresa firmy: ...................................................

.......................................................................................

..................................................... .... PSČ: ..................

IČ: ................................. DIČ: .......................................

Tel.: ....................................... 

Přejete-li si zasílat info o školeních a konferencích 
na Váš e-mail, nebo Vaši datovou schránku, pak je 
zde uveďte:

.......................................................................................

Podpis a razítko organizace             Podpis účastníka

Ubytování v hotelu a účast na semináři je možná při dodání potvr-
zení o očkování proti nemoci COVID19 nebo potvrzení o nega-
tivním testu na onemocnění COVID19, nebo při dodání potvrzení 
o prodělání nemoci COVID19 ne starší 180 dnů.

UBYTOVÁNÍ: 
Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice - Srby
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem 
(přes přihlášku, nebo na e-mail as@montanex.cz)



ČASOVÝ HARMONOGRAM SEMINÁŘE

Úterý 19. 10. 2021
9.00 – 10.00 

prezence účastníků
10.00 – 12.00 

zahájení a program semináře
12.00 – 13.00 

oběd
13.00 – 18.00 

program semináře
od 18.00 

společenský a debatní večer s občerstvením

Středa 20. 10. 2021
7.30 – 8.30 

snídaně
9.00 – 11.50 

program semináře
12.00 – 13.00 

ukončení semináře a oběd

PROGRAM SEMINÁŘE

Problematika (ne)závaznosti technických norem  
týkajících se BOZP v hornictví.
Ing. Dušan Havel, MBA, ČBÚ v Praze
 
Koordinátor a koordinace na pracovišti v hornictví
Ing. Dušan Havel, MBA, ČBÚ v Praze
 
Úrazovost při provozu elektrických a strojních zařízení
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze
 
Poznatky z provozu VTZ
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů  
Plzeňského a Jihočeského
 
Poznatky z kontrol a navrhování instalací strojních zařízení
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů  
Plzeňského a Jihočeského
 
Nejdelší nákladní lanová dráha ve střední Evropě
Ing. Rastislav Reguli, Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
 
Ověření parametrů bezpečnostních částí strojů
Jaromír Ludík, ZAM -Servis, s.r.o.
  
Vyhrazená technická zařízení 
Ing. Bc. Břetislav Cichoň
 
Požadavky na projektovou dokumentaci z hlediska provozo-
vatele
Ing. Vojtěch Kudrle, Blatenské strojírny Blatná, s.r.o.
 
Práce na VTZ - tlak, plyn a jejich úskalí
Ing. Jaroslav Maloň, OBÚ pro území krajů Jihomoravského  
a Zlínského
 
Revizní činnost na VTZ - tlakové a plynové - na přednášce se 
pracuje

UBYTOVÁNÍ:

Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice - Srby

Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem (přes přihlášku,  
nebo na e-mail: as@montanex.cz)

 
Ubytování v hotelu a účast na konferenci je možná při  
dodání potvrzení o očkování proti nemoci COVID19 nebo 
potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID19,  
nebo při dodání potvrzení o prodělání nemoci COVID19  
ne starší 180 dnů. 

Ubytování nahlaste prosím předem,  
nocležné si hradí každý účastník sám. 

nocleh        ANO   /   NE
nehodící se škrtněte


