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DODAVATELÉ V HORNICTVÍ A SPRÁVNÁ PRAXE (HORNICKÉ ORGANIZACE A ZHOTOVITELÉ NA JEJICH 

PRACOVIŠTÍCH Z HLEDISKA BÁŇSKÝCH PŘEDPISŮ, ZÁKONÍKU PRÁCE A JINÝCH PŘEDPISU) 

31.8. – 1.9. 2022 

 

Obecné požadavky stanovené zákoníkem práce a jinými předpisy (stavební a podob), předávání 
informací o rizicích. 

Požadavky na objednatele a zhotovitele stanovené občanským zákoníkem. 

Mgr. Martina Kostková, Český báňský úřad  

Agenturní zaměstnávání. 

JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D., MPSV 

Povinnosti a odpovědnost hornické organizace vůči zhotoviteli (právnické a podnikající fyzické 
osobě). 

Koordinace pracovních činností v hornictví. 

Předání a vymezení pracoviště v hornictví. 

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad  

 Bezpečnostní vztahy s dodavateli u společnosti EUROVIA Kamenolomy. 

Ing. Karel Pulec, Eurovia Kamenolomy a.s. 

Spolupráce mezi předáky a ostatními zaměstnanci různých zaměstnavatelů (právnické a fyzické 
osoby) na témže pracovišti. 

Ing. František Ševčík, Český báňský úřad 

Technické normy v souvislostech (v zadávací dokumentací, projektech ….) 

Zkušenosti se získáním odbornosti „koordinátor BOZP a „osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik“ 
podle zákona č. 309/2006 Sb. 

Ing. Zbyněk Jančík, Linebacker, s.r.o.   

Případy, kdy zhotovitel je sdružení stavebních firem při ČPHZ. 

Ing. Bc. Robert Szlachta, Subterra a.s.  

Zkušenosti zhotovitelů se spoluprací hornické organizace jakožto objednatele prací.  
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŚKA 
na dvoudenní seminář 

 
Příjmení, jméno, titul: 

 

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

 
..…………………………………………………………………………………………………… 

 

Název a adresa firmy: 

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

 

PSČ: .................. 

 

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

 
nocleh ANO / NE 

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

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 

 

 
1. Cena semináře: 

Základní cena            4793,39 Kč 
DPH 21 %                 1006,61 Kč 
CELKEM vč. DPH         5800 Kč 

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

poznámkový blok 
2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 3 dny před konáním semináře na níže uvedený e-mail nebo na adresu. 

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 

uhrazení Vaší účasti na semináři. 
5. Přihláška na seminář nebo konferenci je závazná. Bezplatně ji můžete zrušit nejpozději 14 dní před konáním akce. 

Zrušení přihlášky musí být provedeno písemně. Na akci je možno vyslat náhradní osobu. 
Pokud přihlášku zrušíte 3–13 dní před konáním semináře, 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 malém počtu účastníků. 
7. Upozorňujeme, že seminář je omezen počtem účastníků – aktuální max. kapacita je vždy uvedena na stránkách 

semináře. 
8. Prezence na seminář začíná vždy 60 minut před začátkem. 

 
MÍSTO KONÁNÍ: 

Hotel – Restaurant Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11 

TERMÍN KONÁNÍ: 

31. 8. – 1.9. 2022 
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