
ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1. Cena semináře:
  Základní cena  4049,59 Kč
  DPH 21 %             850,41 Kč
  CELKEM vč. DPH  4 900 Kč

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

 Počet účastníků: 70 nebo dle vládního nařízení

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 
školení 

NOVÁ VYHLÁŠKA O VYHRAZENÝCH  
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH  

PROVOZOVANÝCH V HORNICTVÍ  
A PŘI NAKLÁDÁNÍ S VÝBUŠNINAMI

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze
Ing. Petr Létal, Ph.D., Solid team, s.r.o.

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o.
Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D., IHAS s.r.o.

Ing. Rostislav Mechúr, IHAS s.r.o.

Vzhledem k situaci přijímáme na školení k nové vyhláš-
ce o VEZ závazné rezervace. Samotná fakturace a po-
tvrzení konání proběhne na konci měsíce ledna 2022.

Termín a místo konání:

st 2. března 2022 – čt 3. března 2022
 

Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na dvoudenní  
školení

NOVÁ VYHLÁŠKA O VYHRAZENÝCH  
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PROVOZO-
VANÝCH V HORNICTVÍ A PŘI NAKLÁDÁNÍ 

S VÝBUŠNINAMI
Příjmení, jméno, titul: ..................................................

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

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

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

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

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

UBYTOVÁNÍ: 
Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem přes přihlášku,  
nebo na e-mail as@montanex.cz.



PROGRAM ŠKOLENÍ

středa 2. března
 

9:00 – 9:59  
Prezence
 

10:00 – 10:30
Zahájení semináře
 

10:30 – 11:15
Důvody k pracím na nové vyhlášce o VEZ, předmět úpravy, na 
co se vyhláška o VEZ nevtahuje.
Ing. Dušan HAVEL, MPA , ČBÚ v Praze
  

11:30 – 12:15
Zařazení VEZ do tříd a skupin, požadavky na odbornou uzpů-
sobilost organizací pro obsluhu a práce na VEZ, oprávnění 
vydávaná OBÚ a podmínky.
Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze
 

12:15 – 13:15
OBĚD
 

13:15 – 14:00
Požadavky na odbornou způsobilost osob k obsluze a k 
pracím na VEZ, změny oproti stávající právní úpravě, pod-
mínky pro osobu poučenou a pro získání oborné způsobilosti 
elektrotechnika, vedoucího elektrotechnika, revizního technika 
a projektanta instalací elektrických zařízení.
Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze

14:15 – 15:00

Uvádění VEZ do provozu a jejich provozování, požadavky na 
protokol o určení vnějších vlivů, na projekt VEZ, na řád prohlí-
dek údržba a revizí, na revizní zprávy a na doklad o kontrole, 
změny oproti stávající právní úpravě.
Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze

15:00 – 15:30
COFEEBREAK

15:30 – 16:15
Zajištění BOZP při obsluze a práci na VEZ, obecné požadav-
ky, podmínky pro zpracování pracovního postupu, požadavky 
pro práci na VEZ bez napětí a pod napětím nebo v jeho blíz-
kosti, podmínky pro vydávání a obsah Příkazu B, povinnosti 
předáka, koordinace elektrotechnických činností.
Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze

16:30 – 17:15
Úvod do problematiky zákona MPSV č. 250/2021 Sb., 
o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízen…
Ing. Petr LÉTAL, Ph.D., Solid team, s.r.o.

17:30 – 18:00
Připravovaná nařízení vlády pro organizace dozorované 
orgány inspekce práce o vyhrazených elektrických zařízeních 
a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti, vymezení VEZ, 
zařazení VEZ do tříd a skupin, požadavky na odbornou způ-
sobilost pro práce na VEZ. (přednáška bude aktualizovaná dle 
stavu nařízení vlády).
Ing. Petr LÉTAL, Ph.D., Solid team, s.r.o.

18:30
SPOLEČENSKÝ VEČER

 

čtvrtek 3. března 

8:30 – 10:00 
Bližší požadavky na zajištění BOZP u VEZ v prostředí s 
nebezpečím výbuchu podle vyhlášky o VEZ, technická a 
organizační opatření, posouzení rizika výbuchu, požadovaná 
dokumentace, školení zaměstnanců, požadavky na osobu 
ověřující celkovou bezpečnost pracoviště z hlediska rizika 
výbuchu, aplikace technické normy ČSN EN 60079-10-1 (Vý-
bušné atmosféry) podle vyhlášky o VEZ.
Ing. Tadeáš PODSTAWKA, Ph.D., Ing. Rostislav MECHÚR, 
IHAS s.r.o.

10:15 – 11:45 
Ochrana před bleskem, požadavky na projektovou dokumen-
taci a revizi, výpočet řízení rizika podle normových hodnot pro 
zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické elektřiny 
se začleněním posuzovaného systému ochrany před bleskem 
a přepětím do příslušné třídy LPS (lightning protection system) 
a třídy LPL (ligtning protection level), požadavky na technickou 
zprávu obsahující dokumentaci LPS/LPL, popis návrhu včetně 
technických výkresů, na doprovodnou technickou dokumentaci 
jednotlivých použitých součástí prokazující jejich vhodnost 
k použití v dané třídě LPS/LPL splněním normativních hodnot 
a podmínky pro údržbu.
Ing. Jiří KUTÁČ, Ph.D., DEHN s.r.o.

12:00 – 12:45
Zajištění BOZP na VEZ v případě dvou a více zaměstnavatelů 
na jednom pracovišti podle vyhlášky o VEZ, podmínky pro 
předání pracoviště a při zaměstnávání zaměstnanců agentury 
práce.
Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze

12:45 – 13:00
DISKUZE

13:00 – 14:00 
OBĚD

O případných změnách v programu vás budeme informovat.


