
 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na webinář 
BOZP - SBS, PO a úkony první pomoci 

se zaměřením na specifické prostředí  
HČ, ČPHZ a nakládání s výbušninami

č. 42020

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 

BOZP - SBS, PO a úkony první 
pomoci se zaměřením na specifické 
prostředí HČ, ČPHZ a nakládání  

s výbušninami

Přednášejí: 

Ing. Bc. Bohuslav Machek, PhD.,  
ČBÚ v Praze 

kpt. Ing. Radek Volný,  
HZS ČR

 
MUDr. Štěpán Novotný

 

Termín a místo konání:

12. listopadu 2020 
Platforma MicrosoftTeams

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



• Co bude, až „přijedou“?
• Komunikace se záchrannou službou
• Okamžitá první předlékařská pomoc

9.40 – 10.40
Úrazy při HČ, ČPHZ a nakládání s výbušninami
MUDr. Štěpán Novotný 

• První pomoc – význam první pomoci
• Mýty a legendy první pomoci
• Správné postupy první pomoci aneb co můžu a co určitě 

nesmím udělat
• Zrádnosti některých úrazů (např. zával a následky  

„v delším čase“) aneb kdy určitě jít k doktorovi,  
i když si myslím, že se mi nic nestalo, ale za 3 dny 
jsem na JIPce

10.50 – 11.50
Požární bezpečnost na pracovišti a zásah jednotky 
PO
kpt. Ing. Radek Volný, lektor-instruktor HZS ČR 

• Velmi stručná teorie hoření a hašení
• Kdo je zodpovědný za PO v podniku
• Jaká zařízení a prostředky můžu v podniku mít a k čemu 

jsou
• Nejčastější chyby a závady v běžném provozu
• Krátké představení HZS a systému jednotek PO
• Co mají hasiči za vybavení a k čemu to je?
• Až přijedou, co budou ode mě potřebovat?
• S čím mi hasič pomůže a s čím ne?

Webinář je směřován k posluchačům z řad organizací, které 
vykonávají HČ, ČPHZ a nakládají s výbušninami. Především 
pak směnovým technikům, předákům, vedoucím směnových 
provozů a obsluze strojů a zařízení.

Cílem webináře je na základě aktuální situace v hornictví  
a BOZP objasnit význam předáka a směnového technika při 
plnění pracovních povinností, zejména z hlediska předcháze-
ní ohrožení života a zdraví při práci, dále pak zákonů požární 
ochrany a úkonů první pomoci při specifických úrazech při 
HČ, ČPHZ a nakládání s výbušninami. Posluchači budou se-
známeni s důležitostí opakování a osvojení naučených vzor-
ců chování v krizových situacích – dají lidem jednoduchý 
návod, jak nezpanikařit a zachovat se smysluplně. Přednášky 
jsou doplněny praktickými příklady a fotografiemi.

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 

Čtvrtek 12. 11. 2020

8.00 – 8.40
Postavení zaměstnance, vedoucího zaměstnance  
a zaměstnavatele při předcházení ohrožení života  
a zdraví při práci v lomových provozech
Ing. Bc. Bohuslav Machek, PhD., ústřední báňský 
inspektor, ČBÚ v Praze 

• Krátké představení přednášejícího
• Odůvodnění obsahu webináře
• Krátké představení cílové skupiny posluchačů
• Aktuální situace v hornictví
• Aktuální situace v BOZP
• Základní požadavky právních předpisů na zaměst-

nance, vedoucí zaměstnance a zaměstnavatele aneb 
jaká jsou očekávaní

• Aktuální poznatky na pracovištích z pohledu poslu-
chačů

• Odpovědi na dotazy a hledání možností řešení aktu-
álních situací na pracovištích posluchačů

• Specifické požadavky právních předpisů na pracoviš-
tě, kde plní pracovní úkoly zaměstnanci více zaměst-
navatelů

• Návrhy společných témat pro další webináře

8.50 – 9.30
Jsem svědkem úrazu, nehody či jiné mimořádné 
události – co teď?
MUDr. Štěpán Novotný 
kpt. Ing. Radek Volný, lektor-instruktor HZS ČR 

• Co je a není mimořádná událost pro IZS, co to je IZS
• Co dřív – volat nebo jednat?
• Když volat, tak komu a v jaké situaci?
• Co ode mě budou chtít slyšet operátoři tísňové linky?
• Co od koho můžu očekávat a za jak dlouho?
• Když jednat, tak jak a v jakém pořadí?
• Na co si dát pozor při komunikaci a prvotních úko-

nech? Nejčastější chyby
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