
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

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

na dvoudenní celorepublikový 

Seminář č. 114  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

a bezpečnost provozu při činnosti
prováděné hornickým způsobem

v podzemním stavitelství
a při vrtných pracích

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 také potvrzení o zaplacení, 
včetně čísla účtu plátce, jinak nemůžeme Vaši přihlášku ak-
ceptovat.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
1. Cena semináře:
 Základní cena  3 300,- Kč
 DPH 21 %     693,- Kč
 CELKEM              3 993,- Kč

  Cena zahrnuje:
  2x oběd
  1x neformální večeře
  3x coffee break  

 Sborník přednášek v elektronické podobě 
 

2. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického 
poplatku s potvrzením o ubytování zašlete nejpozději do  
2. 11. 2018 na e-mail, nebo na adresu.

3. 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.

4. Platbu poukažte na účet KB – pobočka Ostrava,  
č. ú. 253744761/0100, var. symbol: 114

5. Přihlašující organizace (objednavatel) závazně objednává 
účastníka na školení. Při neúčasti přihlašeného nebo jeho 
náhradníka poplatek nevracíme.

6. Na základě řádně vyplněné přihlášky a zaplaceného účast-
nického poplatku bude účastníkům vystaven daňový do-
klad.

                  
7. Pořadatel si vyhrazuje právo seminář zrušit při malém po-

čtu účastníků.

8. Upozorňujeme, že seminář je omezen počtem účastníků – 
max. kapacita je 70 osob. 

KONTAKTNÍ INFORMACE

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

          

pořádá 
dvoudenní celorepublikový  

Seminář č. 114  
Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci a bezpečnost provozu 
při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemním stavitelství
a při vrtných pracích 

Přednášejí: 
Ing. Radim Mžyk, ČBÚ v Praze

Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze

Ing. Pavel Malíček, Metrostav a.s. 
RNDr. Radko Tasler, Česká speologická společnost

Ing. Michaela Vachtlová, ČBÚ v Praze
Ing. Miroslav Jurda, Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ing. Miloslav Němec, Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ing. Vlastimil Neliba, OBÚ pro území Hlavního města 

Prahy a kraje Středočeského

 
Termín a místo konání:

6. a 7. listopadu 2018
Hotel Astra, Srby 184, Tuchlovice (u Kladna)

MONTANEX a.s. 
vydavatelství a školicí středisko,
Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava
www.montanex.cz



2. den – středa 7. 11. 2018

 
 
8.30 – 9.15

Stavební zákon a stavební úřady při povolení staveb 
prováděných ČPHZ. Rozsah a obsah projektové do-
kumentace staveb 
Ing. Michaela Vachtlová, ČBÚ v Praze

9.15 – 9.30 Přestávka

9.30 – 10.15 
Dopad novelizace zákona č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, na ČPHZ 
Ing. Miroslav Jurda, Ing. Miloslav Němec, Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost

 10.15 – 10.30 Přestávka

 10.30 – 11.15
Zpráva o činnosti úřadu, poznatky z inspekční čin-
nosti – nejčastější závady
Ing. Vlastimil Neliba, OBÚ pro území Hlavního města 
Prahy a kraje Středočeského

11.30 Oběd

Cíl semináře seznámit účastníky s problematikou věno-
vanou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečností 
provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ)  
v podzemním stavitelství a při vrtných pracích, novinek v le-
gislativní oblasti při provádění ČPHZ, a zajímavosti souvise-
jící s ČPHZ. 

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. 114 – Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci a bezpečnost provozu při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemním stavitelství a při vrtných pracích, ko-
naný ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 v Hotelu Astra v Tuchlovi-
cích-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: 253744761/0100 
var. symbol: 114 

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

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

nocleh        ANO   /   NE
nehodící se škrtněte

datum, podpis a razítko účtárny objednavatele

PROGRAM SEMINÁŘE

1. den – úterý 6. 11. 2018 

10.00 – 10.30
BOZP a Zlatý Permon
Ing. Radim Mžyk, ČBÚ v Praze

 10.30 – 11.15
Činnost na vyhrazených technických zařízeních – 
Mimořádné události
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze

11.15 – 11.30 Přestávka

 11.30 – 12.15
Odpovědnost v hornictví 
Příklad z kontroly
Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze

12.15 – 13.15 Oběd

 13.15 – 14.00
Některá vysvětlení týkájící se ČPHZ z pohledu 
právních předpisů 
Navrhované úpravy vyhlášky č. 55/1996 Sb.
Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze

14.00 – 14.15 Přestávka

 14.15 – 15.00
Hranice dozoru
Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze

15.00 – 15.15 Přestávka

 15.15 – 16.00
Možnosti větrání v podzemí při ČPHZ
Ing. Pavel Malíček, Metrostav a.s.

16.00 – 16.15 Přestávka

 16.15 – 17.00
Zpřístupnění důlního díla Kovárna v Obřím dole
RNDr. Radko Tasler, Česká speologická společnost

18.00 Společenský a debatní večer, občerstvení
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