
ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1. Cena semináře:
 Základní cena  1 562,- Kč
 DPH 21 %     328,- Kč
 CELKEM  1 890,- Kč

  Cena zahrnuje:
  1x oběd
  2x coffee break  

 Sborník přednášek v elektronické podobě 
 

2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 2 dny před koná-
ním semináře na e-mail nebo na naší adresu. 

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. 

4. Přihláška na seminář je závazná. Bezplatně ji můžete zru-
šit nejpozději 14 dní před konáním semináře. Zrušení při-
hlášky musí být provedeno písemně. Na seminář je možno 
vyslat náhradní osobu. Pokud přihlášku zrušíte 2-13 dní 
před konáním semináře, bude Vám účtován storno popla-
tek ve výši 50 % z ceny semináře. V ostatních případech 
jste povinni uhradit plnou cenu semináře. 

5. Na základě řádně vyplněné přihlášky vám bude vystaven 
daňový doklad (faktura) se všemi potřebnými údaji k uhra-
zení semináře.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo seminář zrušit při malém po-
čtu účastníků. 

7. Upozorňujeme, že seminář je omezen počtem účastníků – 
max. kapacita je 100 osob. 

KONTAKTNÍ INFORMACE

MONTANEX, a. s.             IČ:    47677180
školicí středisko                         DIČ: CZ47677180
Kasalického 163/13                         tel.: 737 286 945
715 00  Ostrava                         e-mail: as@montanex.cz 
                                                        č. ú.: 253744761/0100

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na jednodenní celorepublikový 

seminář č. 131  
Pro revizní techniky 
elektrických zařízení

Vaše číslo objednávky: ..........................................................

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

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

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

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

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

 

E-mail: ................................................................................... 

 

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

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

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

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

pořádá 
jednodenní celorepublikový  

seminář č. 131  
Pro revizní techniky 
elektrických zařízení

Přednášejí:

Ing. Bc. Břetislav Cichoň, OBÚ pro území krajů
Moravskoslezského a Olomouckého

Ing. Petr Létal, Ph.D., Solid Team s.r.o.
Ing. Jiří Frenštátský, Omya CZ s.r.o.

JUDr. Matěj Brož, advokát
Jaromír Ludík, ZAM - SERVIS s.r.o.

Ing. Pavel Letocha, OKD, a.s.

 
Termín a místo konání:

9. září 2020
Moravskoslezské inovační centrum

(bývalý Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.)
Konferenční sál – budova Viva, 2. patro

Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec

GPS: 49.8388203N, 18.1544497E

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



UBYTOVÁNÍ
V případě potřeby je možné zajistit ubytování v hotelu: 
VŠB Ostrava - Hotel Garni***
Studentská 1770
700 32 Ostrava-Poruba
Objednání zajišťuje na základě e-mailové nebo telefo-
nické objednávky společnost MONTANEX a.s.

PROGRAM SEMINÁŘE

Středa 9. září 2020

9.00 – 10.30
Závady v revizních zprávách a při výkonu revize
Ing. Bc. Břetislav Cichon, OBÚ pro území krajů Mo-
ravskoslezského a Olomouckého

10.45 – 11.30
Prohlídky, kontroly a měření obvodů se zálohova-
ným napájením
Ing. Petr Létal, Ph.D., Solid Team s.r.o.

11.45 – 12.30
Zařízení tř. A
Ing. Jiří Frenštátský, Omya CZ s.r.o.

12.30 – 13.30  Oběd

13.30 – 14.15
Základní aspekty odpovědnosti revizního technika
JUDr. Matěj Brož, advokát 

14.25 – 15.10
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky  
a řízení o nich
Ing. Bc. Břetislav Cichon, OBÚ pro území krajů Mo-
ravskoslezského a Olomouckého

15.20 – 16.05
Kroky k uvedení stroje do provozu a výchozí revize
Jaromír Ludík, ZAM - SERVIS s.r.o.

16.15 – 17.00
Praktické poznatky z provádění revizí elektro, při 
omezení provozu organizace
Ing. Pavel Letocha, OKD, a.s.

Konferenční sál – budova Viva, 2. patro
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