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

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1. Cena semináře:
 Základní cena  1 537,- Kč
 DPH 21 %     323,- Kč
 CELKEM  1 860,- Kč

  Cena zahrnuje:
  1x oběd
  2x coffee break  

 Sborník přednášek v elektronické podobě 
 

2. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického 
poplatku s potvrzením o ubytování zašlete nejpozději do 
15. 11. 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: 122.

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. 

Seminář je přihlášen do projektu celoživotního vzdělání 
ČKAIT. O počtu bodů, které získáte budeme informovat 
do 3 týdnů.

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 
          

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

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

na jednodenní celorepublikový 

Seminář č. 122  
Pro revizní techniky 
elektrických zařízení

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.

pořádá 
jednodenní celorepublikový  

Seminář č. 122  
Pro revizní techniky 
elektrických zařízení

Přednášejí:
Ing. Bc. Břetislav Cichoň (OBÚ pro území krajů 

Moravskoslezského a Olomouckého)
Libor Sobotík (OKD, a.s.)

Ing. Jiří Frenštátský (Omya CZ s.r.o.)
Ing. Roman Hudeček (Bonega, spol. s r.o.)
Ing. Vlastimil Kraus (Severočeské doly a.s.)

Ing. Jiří Kutáč (DEHN s.r.o.)
Ing. Jaroslav Maloň (OBÚ pro území krajů Jihomorav-

ského a Zlínského)
Jaromír Ludík (ZAM-SERVIS s.r.o.)

 
Termín a místo konání:

19. listopadu 2019
Moravskoslezské inovační centrum

(bývalý Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.)
Konferenční sál – budova Viva, 2. patro

Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec

GPS: 49.8388203N, 18.1544497E



POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ
(vyplňuje a potvrzuje organizace – firma)

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

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

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

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

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

.................................................................................................
na jednodenní Seminář č. 122 – Pro revizní techniky elektric-
kých zařízení, konaný ve dne 19. listopadu 2019 v Moravsko-
slezském inovačním centru v Ostravě.

Účastnický poplatek 1 860,- 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: 122 

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

datum, podpis a razítko účtárny objednavatele

PROGRAM SEMINÁŘE

Úterý 19. listopadu 2019

8:30 – 9:15
Seznámení s připravovanou novelou vyhlášky 
č. 75/2002 Sb.
Ing. Bc. Břetislav Cichoň (OBÚ pro území krajů Mo-
ravskoslezského a Olomouckého)

9:15 – 10:00
Praktické poznatky z provádění revizí elektro v plynu-
jících dolech
Libor Sobotík (OKD, a.s.)

10:15 – 11:00
Provádění prohlídek a kontrol elektrických zařízení 
třídy B
Ing. Jiří Frenštátský (Omya CZ s.r.o.)

11:00 – 11:45
Novinky od firmy Bonega, spol. s r.o.
Ing. Roman Hudeček (Bonega, spol. s r.o.)

11:45 –12:30
Poznatky z revizní činnosti na dálkové pásové dopravě 
o napětí 6 kV
Ing. Vlastimil Kraus (Severočeské doly a.s.)

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:15
Revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické 
a statické elektříny a závady v nich uváděné
Ing. Jiří Kutáč (DEHN s.r.o.)

14:15 – 15:00 
Jak to děláme
Ing. Jaroslav Maloň (OBÚ pro území krajů Jihomorav-
ského a Zlínského)

15:15 – 16:00
Vady ve zprávách o revizích elektrického zařízení
Ing. Bc. Břetislav Cichoň (OBÚ pro území krajů Morav-
skoslezského a Olomouckého)

16:00 – 16:45
Ověření ovládacích obvodů v praxi v souvislosti s uze-
měním
Jaromír Ludík (ZAM-SERVIS, s.r.o.)

UBYTOVÁNÍ
V případě potřeby je možné zajistit ubytování v hotelu: 
VŠB Ostrava - Hotel Garni***
Studentská 1770
700 32 Ostrava-Poruba
Objednání zajišťuje na základě e-mailové nebo telefo-
nické objednávky společnost MONTANEX a.s.

Konferenční sál – budova Viva, 2. patro


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	Název a adresa firmy 1: 
	Název a adresa firmy 2: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	Tel: 
	fill_13: 
	Potvrzujeme že jsme dne: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9_2: 
	Text1: 
	Text2: 


