
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

(Zjednodušený daňový doklad - datum konání akce
= datum uskutečnitelného zdanitelného plnění)

dvoudenní celorepublikový seminář

č. 110

pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, 
vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce  

a pracovníky útvarů BOZP organizací,  
které nakládají s výbušninami

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

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

Bydliště: 
...................................................................................   PSČ: 

Název a adresa firmy: ............................................................
...............................................................................................
PSČ: ......................................
IČ: ......................................... DIČ: .......................................
Tel.: ....................................... Fax: ................................

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

Poznámka: Prosíme, vyplňte laskavě také zadní stranu této 
přihlášky, včetně čísla účtu plátce, jinak nemůžeme Vaši při-
hlášku akceptovat.
Vraťte obratem na adresu MONTANEXu, nebo níže uvedený 
e-mail nejpozději do 6. 4. 2018.

MONTANEX a.s. 
IČ: 47677180    DIČ: CZ47677180
Tel.: 599 505 511             
www.montanex.cz               e-mail: as@montanex.cz

PODMÍNKY SMLOUVY,
ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Cena semináře:
Účastnický poplatek
  Základní cena 3 300,- Kč
  DPH 21 %    693,- Kč
  CELKEM 3 993,- Kč

Cena zahrnuje:
 - účastnický poplatek, 
  - 2x oběd, 1x neformální večeře, 2x coffe break, 

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického 
poplatku zašlete nejpozději 2 dny před datem konání ško-
lení na adresu:

  MONTANEX, a. s.   IČ:    47677180
  školicí středisko                   DIČ: CZ47677180
  Cihelní 760/35                   tel.: 599 505 511
  702 00  Ostrava                   e-mail: as@montanex.cz 

2. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Poplatek 
lze výjimečně uhradit na místě při registraci v hotovosti. 
Účastníci ze SR platí poplatek v hotovosti v Kč.

  3. Platbu poukažte na účet KB - pobočka Ostrava, 
č. ú. 253744761/0100, var. symbol: 110.

4. Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek 
nevracíme.

5. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku 
dodavatele a závazně objednává účastníka na školení.

 -
nického poplatku bude účastníkům vystaven daňový do-

6. Na základě řádně vyplněné přihlášky a zaplaceného účast

klad.
                  

 7. Pořadatel si vyhrazuje právo seminář zrušit při malém 
počtu účastníků.

 -8. Upozorňujeme, že seminář je omezen počtem účastní
ků - max. kapacita je 70 osob. 

          

  MONTANEX a. s.
vydavatelství, školicí a poradenské středisko,

    Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava
www.montanex.cz

pořádá 
dvoudenní celorepublikový seminář

č. 110
pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů,  
vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce  

a pracovníky útvarů BOZP organizací,  
které nakládají s výbušninami

 
Přednášejí:

Ing. Martin Malíř, ČBÚ v Praze 
Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze 

Ing. Michal Roháč, Ph.D., ČBÚ v Praze 
Ing. Josef Slovák, ČBÚ v Praze 
Ing. Josef Turek, ČBÚ v Praze 

Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA, ČBÚ v Praze 
Ing. Milan Kukla, ČUZZS

Doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc, OBÚ pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického 

Ing. Pavel Kotassek, OBÚ pro území krajů 
Jihomoravského a Zlínského

doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D., Ústav energetických 
materiálů Univerzita Pardubice, 

doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D., VŠB – TUO
Ing. Dalibor Krátký, OKD, a.s.

Ing. Zdeněk Bednařík, SSE Explo Česká republika s.r.o.
Ing. Marián Beňovský, Ph.D., SSTVP 

Ing. Petr Vlček, STTP
Ing. Pavel Diviš, SVUV

Mgr. Karel Šíra, Austin Detonator s.r.o.
Vladimír Pravda, Metrostav a.s. 

RNDr. Bohumil Svoboda CSc., GEODYN spol. s.r.o.

 
Termín a místo konání:

10. - 11. dubna 2018
hotel Astra v Tuchlovicích-Srbech (u Kladna)

GPS:  50° 8‘ 15.092“ N, 14° 1‘ 55.782“ E



16.30 – 16.55  
Sledovatelnost a evidence výbušnin v současných pod-
mínkách OKD.
Ing. Dalibor Krátký, OKD, a.s

.

16.55 – 17.20 
Blíží se nezadržitelně konec trhacích prací?
Ing. Zdeněk Bednařík, SSE Explo Česká republika s.r.o.

18.00 Neformální večeře

2. den – 11. dubna 2018 
8.30 – 8.55 

Požiadavky na získanie oprávnenia strelmajster a tech-
nický vedúci odstrelov s platnou legislatívou SR a pri-
pravenosť pre prax.
Ing. Marián Beňovský, Ph.D., SSTVP 

8:55 – 9:20
Spolupráce STTP při propagaci oboru trhací techniky.
Ing. Petr Vlček, STTP

9:30 – 9:55
Trendy ve výrobě výbušnin.
Ing. Pavel Diviš, SVUV

10.25 – 10.50
Elektronický roznětný systém E*Star – novinky a pří-
nosy použití.
Mgr. Karel Šíra, Austin Detonator s.r.o.

11.00 – 11.40
Likvidace mostního pilíře v San Francisku. 
Trhací práce ve stavebnictví.
Vladimír Pravda, Metrostav a.s.

11.40 – 12.00
Dynamická stabilita svahu. 
RNDr. Bohumil Svoboda CSc., GEODYN spol. s.r.o.

Cílem semináře je rozšířit znalosti profesních zaměstnanců  
o zkušenosti odborníků z celé republiky, seznámit je s připra-
vovanou legislativou, upozornit na některá ustanovení práv-
ních předpisů a technických norem a seznámit s mimořádnými 
událostmi při nakládání s výbušninami a některými poznatky 
z kontrolní činnosti. 

U účastníků se předpokládají adekvátní znalosti – lektoři 
se nebudou zabývat všeobecně známými skutečnostmi z ob-
lasti nakládání s výbušninami.

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ
(vyplňuje a potvrzuje organizace - firma)

Potvrzujeme, že jsme dne ......................................................

dali příkaz k úhradě za naše(ho) pracovníky(a):

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

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

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

.................................................................................................
na dvoudenní seminář č. 110 - pro střelmistry, technické  
vedoucí odstřelů, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce  
a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají  
s výbušninami, konaný ve dnech 10. – 11. dubna 2018 v hote-
lu Astra v Tuchlovicích-Srbech (u Kladna).

Účastnický poplatek 3 993,- Kč/os. včetně 21 % DPH 

za .......................................osob ...................................... Kč.

Celkem poukázaná částka .......................................................

bude uhrazena z našeho účtu č...............................................

přes peněžní ústav:  ................................................................. 

ve prospěch účtu KB - pobočka Ostrava, .............................. 

č. ú. 253744761/0100, var. symbol: 110. 

DIČ objednavatele: ................................................................. 
  

Nahlaste, prosím, noclehy předem;
nocležné si hradí každý účastník sám

nocleh        ANO   /   NE
nehodící se škrtněte

datum, podpis a razítko účtárny objednavatele

PROGRAM SEMINÁŘE

1. den – 10. dubna 2018 
10.00 – 10.25 

Úvodní slovo.
Ing. Martin Malíř, ČBÚ v Praze 

10.25 – 12.30 
Poznatky z činnosti vztahující se k získání osvědčení 
o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými 
výrobky za období let 2015 – 2017.
Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze 
Novela zákona č. 61/1988 Sb.
Ing. Michal Roháč, Ph.D., ČBÚ v Praze 
Obchod s výbušninami v roce 2017.
Ing. Josef Slovák, ČBÚ v Praze 
Nabývání výbušnin v létech 2017 a 2018, hlášení za 1. 
a 2. pololetí roku 2017.
Ing. Josef Turek, ČBÚ v Praze

12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 13.55 

Prekurzory výbušnin v roce 2017.
Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA, ČBÚ v Praze

13.55 – 14.20 
Využití metody RTG prozařování v diagnostice pyro-
technických výrobků.
Ing. Milan Kukla, ČUZZS

14.30 – 15.20 
Koordinace postupu při řešení mimořádných událostí  
u organizací nakládajících s výbušninami.
Doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc., OBÚ pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického.
Mimořádné události za období  2017
Ing. Pavel Kotassek, OBÚ pro území krajů Jihomorav-
ského a Zlínského

15.30 – 15.55 
West 2013. lekce o riziku skladování dusičnanu amon-
ného.
doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D., Ústav energetických 
materiálů Univerzita Pardubice, 

15.55 – 16.20 
Výuka trhacích prací na HGF VŠB Ostrava a spoluprá-
ce školy s praxi v této oblasti.
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. VŠB – TUO
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