
 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na webinář 
Bezpečný stav a ovládání 

vyhrazených technických zařízení plyno-
vých, tlakových, zdvihacích „VTZ“, 

včetně vázání, a ostatních technických 
zařízení strojních

č. 32020

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Podpis a razítko organizace             Podpis účastníka

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
1. Cena webináře:
 Základní cena 653,- Kč
 DPH 21 % 137,- Kč
 CELKEM 790,- Kč

2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 2 dny den před ko-
náním webináře na na níže uvedený e-mail nebo na adresu. 
Nejpozději 1 kalendářní den před termínem konání on-line 
semináře Vám e-mailem zašleme odkaz, pomocí kterého 
do on-line semináře vstoupíte, a další důležité informace  
o webináři.

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. 

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

5. Přihláška na webinář je závazná. Bezplatně ji můžete zru-
šit nejpozději 14 dní před konáním webináře. Zrušení při-
hlášky musí být provedeno písemně. Na webinář je možno 
vyslat náhradní osobu.

 Pokud přihlášku zrušíte 2-13 dní před konáním webináře, 
bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny 
webináře.

 V ostatních případech jste povinni uhradit plnou cenu 
webináře. 

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

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

8. Přihlášení do webináře bude možné 30 minut před začát-
kem. Pro přihlášení použijte své příjmení (velká a malá 
písmena, stejně jako diakritika nehrají roli).

9. Účastník on-line semináře bere na vědomí, že ze semináře 
je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvu-
kově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respek-
tovat.

KONTAKTNÍ INFORMACE

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

          

pořádá
webinář 

Bezpečný stav a ovládání 
vyhrazených technických zařízení 
plynových, tlakových, zdvihacích 
„VTZ“, včetně vázání, a ostatních 

technických zařízení strojních
 

Přednášejí: 

Ing. Radomír Knapek,  
OBÚ pro území Hlavního města Prahy  

a kraje Středočeského 

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

Mgr. Oldřich Neubert, 
OBÚ pro území Hlavního města Prahy  

a kraje Středočeského

Termín a místo konání:

3. listopadu 2020 
Platforma MicrosoftTeams

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



Webinář, je směřován k posluchačům z řad organizací, které 
vykonávají HČ nebo ČPHZ zejména v lomech a štěrkovnách. 
Především pak pro směnové techniky, předáky, vedoucí smě-
nových provozů, a obsluhy strojů a zařízení.

Cílem webináře je seznámení se základními znalostmi podle 
bezpečnostních předpisů státní báňské správy, případně tech-
nických normách, které jsou pro praxi nezbytné k zajištění 
ochrany zdraví při práci, bezpečného provedení prací a bez-
pečného provozu zařízení včetně konstrukcí, a také musí být 
u zkoušek o ověření odborné způsobilosti prokázány podle 
příkladem uvedených požadavků bezpečnostních předpisů.

Součástí webináře je cvičný test s komentářem.

Bližší informace o webináři naleznete rovněž na webových 
stránkách www.montanex.cz.
 
Pokud se objeví jakékoliv technické problémy, kontaktujte 
nás na e-mailové adrese ales.rett@montanex.cz nebo tele-
fonu 603 868 457. 
 

PROGRAM WEBINÁŘE 

8.00 – 8.40
Povinnosti organizace při provozu vyhrazených tech-
nických zařízení (zákon č. 61/1988 Sb.); postup při 
revizi, lhůty a obsah zprávy o revizi podle požadavků 
vyhlášky č. 392/2003 Sb., a nejčastější chyby. Příklady 
z praxe
Ing. Radomír Knapek, OBÚ pro území Hlavního města 
Prahy a kraje Středočeského

8.50 – 9.30
VTZ a jejich rozdělení do tříd nebezpečnosti, projekto-
vá průvodní dokumentace. Příklady z praxe
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňské-
ho a Jihočeského

9.40 – 10.20
Zodpovědnost za zkoušky, revize, opravy, montáže 
nebo obsluhy s případnými následky pro jedince
Mgr. Oldřich Neubert, OBÚ pro území Hlavního města 
Prahy a kraje Středočeského

10.30 – 10.50
VTZ a požadavky na kvalifikaci obsluhy, povinnosti 
obsluhy
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňské-
ho a Jihočeského

11.00 – 12.00
Cvičný test a způsob zkoušek pro obsluhu VTZ, včetně 
vázání
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňské-
ho a Jihočeského

Ing. Radomír Knapek, OBÚ pro území Hlavního města 
Prahy a kraje Středočeského
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