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Program semináøe

Semináø organizujeme novou formou prezentace 
jednotlivých tematických okruhù.

Po krátkém úvodu bude následovat moderovaná 
diskuze, známá z našich tradièních velkých akcí pod 
termínem „kulatý stùl“.

Tedy formou „žádný dotaz nezùstane nezodpovìzen“.

08,00 Registrace

09,00 Odborný program
Úvod do rizika provozu tlakových nádob
Odpovìdnost za škodu zpùsobenou odbornou èinností 
pøi technických èinnostech (projektování, instalace, 
revizní èinnosti, poradenství) ve smyslu platných 
právních pøedpisù
Smluvní vztahy (objednávka – smlouva; jaké náležitosti 
mají tyto dokumenty mít), odpovìdnost za škody, 
náhrada škody, …
Kontrola OIP, na co mají inspektoøi právo, a jak vlastnì 
pøi kontrole postupují? 

Informace k aktuálním pøipravované legislativy 
– zákon o provozu vyhrazených technických zaøízení, 
vè podøazených právních pøedpisù

Platná legislativa

11,30 Coffee break

Požadavky na kvalifikaci revizního technika 
a projektovou dokumentaci – souèasné a pøipravované 
zmìny (oprávnìní, osvìdèení, odborná zpùsobilost k 
výkonu èinností kontrol, revizí a zkoušek, rozsah 
zaøízení podléhajících revizím, apod.).

Výklad k smìrnicím PED, sestavám TZ, pøíslušenství TN, 
potrubí, bezpeènostní a tlakové výstroji, …

Diskuze nad aktuálními technicko-provozními problémy

15,00 Pøedpokládané ukonèení semináøe



Moderace:
Jan Lhotský
Medim, spol. s r.o.

Lektoøi:
JUDr. Karol Hrádela
advokát

Ing. Olga Vaòková
OIP pro hl.m. Prahu

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
LL – C (Certification), a.s.

Ing. Miroslav Brotánek
BTK Praha, s.r.o.

Ing. Václav Pekaø, CSc.
soudní znalec, www.i-potrubi.cz

Ing. Zbynìk Janèík
APTI

Ing. Miroslav Lhotský
APTI

Zmìna pøednášek a pøenášejících vyhrazena.

Program semináøe



Organizaèní pokyny

Místo konání:
Ústav jazykové pøípravy Univerzity Karlovy
Jiøího námìstí 1/l, Podìbrady (zámek)

GPS: 50°08’29.7″N 15°07’11.1″E

Parkování:
Pro parkování je možné využít parkovištì v okolí zámku. 
Poplatky za parkování se øídí dle tarifù Mìstského 
parkovacího systému Podìbrady.

Vložné 1.550,00 Kè vèetnì 21% DPH
(základ 1.281,00 Kè + DPH 21% 269,00 Kè)

Vložné obsahuje náklady na organizaci semináøe, 
elektronickou publikaci a obèerstvení.

Platbu za vložné poukažte na úèet organizátora semináøe 
Medim, spol. s r. o., vedený u Komerèní banky, a. s., Praha 2, 
è.ú.:  , variabilní symbol , 19-2226570267/0100 150519
konstantní symbol . 0308

Daòový doklad bude pøedán úèastníkùm semináøe nejpozdìji 
u registrace.

Informace, pøihlášky, platby:
Medim, spol. s r. o.
Hovorèovická 382, Líbeznice, 250 65

Manager akce: 
Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 283 981 818, 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Fakturace, platby:
Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458
e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstøíku 
Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se øídí Všeobecnými obchodními 
podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveøejnìny na 
adrese: http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-
akce/vseobecne-podminky-ucasti/. 

Svou úèastí na akci vyjadøujete souhlas s tìmito podmínkami.

Uzávìrka pøihlášek: 15. 5. 2019.



technicka-zarizeni.cz

Možnosti pøihlášení:
On-line vyplnìním elektronického formuláøe 
na internetové stránce:

http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/tlakove-
nadoby-stabilni/tlakove-nadoby-prihlaska-on-line/

Zasláním závazné objednávky Vaší spoleènosti na e-mail:
konference@medim.cz

Vyplnìní závazné pøihlášky, ve formátu interaktivního pdf, která 
je pøílohou této pozvánky na e-mail:
konference@medim.cz

Organizaèní pokyny

Medim, spol. s r.o.
Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice

Tel.: 283 981 818
e-mail: info@medim.cz
www.medim.cz

http://www.technicka-zarizeni.cz/wp-content/uploads/2019/04/Podebrady_TNS_19_prihlaska.pdf

