
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

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

na dvoudenní celorepublikový 

Seminář č. 121 

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.

Provoz elektrických zařízení
v podmínkách vrchního dozoru 

státní báňské správy

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
1. Cena semináře:
 Základní cena  3 500,- Kč
 DPH 21 %     735,- Kč
 CELKEM  4 235,- 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 7. 6. 2019 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: 121

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 počtu 

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. 121  
Provoz elektrických zařízení

v podmínkách vrchního dozoru  
státní báňské správy 

Přednášejí: 

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

Ing. Bc. Břetislav Cichoň, OBÚ pro území krajů Morav-
skoslezského a Olomouckého

Ing. Jaroslav Maloň, OBÚ pro území krajů Jihomorav-
ského a Zlínského

Roman Bogocz, HANSEN ELECTRIC, spol. s r.o.
Jaromír Ludík, ZAM-SERVIS, s.r.o.

Ing. Pavel Staněk, OBÚ pro území kraje Ústeckého
Ing. Miroslav Hradský, OBÚ pro území kraje Ústeckého

Ing. Ondřej Kropáč, Q - ELEKTRIK a.s.
Ing. Jiří Kutáč, Dehn+Söhne GmbH + Co.KG.

Ing. Leoš Koupý, Illco, s.r.o
Ing. Roman Hudeček, Bonega s.r.o.

Stanislav Korcian, ABB s.r.o.
Ing. Vlastimil Kraus, Severočeské doly a.s.

   
Termín a místo konání:

11. a 12. června 2019
Hotel Astra, Srby 184, Tuchlovice (u Kladna)

GPS:  50.1374650N, 14.0322608E

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



18.00 Neformální večeře

2. den - středa 12. 6 . 2019

8.30 – 9.10
Technické parametry měřících přístrojů, jejich 
kalibrace a údržba
Ing. Leoš Koupý, Illco, s.r.o

9.40 – 10.20
Jak vyřešit rozváděče bez dokumentace a výrob-
ního štítku?
Ing. Roman Hudeček, Bonega s.r.o.

10.20 – 11.00
ABB řešení rozváděčů VN pro sekundární dis-
tribuci v sítích do 38,5 kV, provozní zkušenosti  
a doporučení
Stanislav Korcian, ABB s.r.o.

11.00 – 11.40
Dálková pásová doprava na povrchových dolech
Ing. Vlastimil Kraus, Severočeské doly a.s.

12.00 – 13.00  Oběd

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je rozšířit znalosti profesních pracov-
níků o zkušenosti odborníků z celé republiky, upozornit 
na některá nová a připravovaná, ale i podceňovaná či 
opomíjená ustanovení právních a technických předpisů  
a poukázat na důsledky nedodržování bezpečnosti práce 
a provozu na základě anonymních mimořádných udá-
lostí.
 
U účastníka se předpokládají odpovídající znalosti - lek-
toři se nebudou zabývat všeobecně známými skuteč-

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. 121 - Provoz elektrických zařízení
v podmínkách vrchního dozoru státní báňské správy, konaný ve 
dnech 11. a 12. června 2019 v hotelu Astra v Tuchlovicích-Sr-
bech (u Kladna).

Účastnický poplatek 4 235,- 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: 121

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 11. 6 . 2019
 
10.00 – 10.10

Úvodní slovo

10.10 – 10.50
Úrazovost při provozu elektrických a strojních 
zařízení
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze

10.50 – 11.30
Koordinátor a koordinace na pracovišti v hornic-
tví
Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze

11.30 – 12.10
Sítě IT
Ing. Bc. Břetislav Cichoň, OBÚ pro území krajů Mo-
ravskoslezského a Olomouckého

12.10 – 13.10  Oběd

13.10 – 13.50
Kontrolní činnost a závady zjišťované při ní
Ing. Jaroslav Maloň, OBÚ pro území krajů Jihomorav-
ského a Zlínského

13.50 – 14.30 
Stárnoucí pohony stacionárních strojů
Roman Bogocz, HANSEN ELECTRIC, spol. s r.o.

14.30 – 15.10
Bezpečnostní a EMC požadavky na zařízení pro 
skladování sýpkých hmot v silech a násypkách 
(přesypech).
Jaromír Ludík, ZAM-SERVIS, s.r.o.

15.25 – 16.05 
Provoz velkostrojů
Ing. Pavel Staněk, Ing. Miroslav Hradský, OBÚ pro 
území kraje Ústeckého

16.05 – 16.45
Omezení ferorezonančních jevů v sítích IT 6kV
Ing. Ondřej Kropáč, Q - ELEKTRIK a.s.

16.45 – 17.25
Základní principy fyziky hromosvodů, jejich pro-
jektování a revize
Ing. Jiří Kutáč, Dehn+Söhne GmbH + Co.KG.
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