
Asociace pracovníků tlakových zařízení

si Vás dovolují pozvat na

9. října 2018 
Místo konání

SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029/2,  

Hradec Králové

8:30  Registrace

9:00  Odborný program

 Zkušenosti z dozoru OIP u tlakových zařízení (nejčastější chyby při kontrolách provozovatelů VTZ). 
Ing. Ladislav Jirousek – OIP pro Královehradecký a Pardubický kraj
 Nové normy předpisy a normy 
Alois Matěják – Předseda ATZ, PLANTinspekta s.r.o.
 Kotle – povinnosti provozovatele, osoby zodpovědné, obsluhy, revizního technika 
Ing. František Jirota – Člen představenstva ATZ, OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

 Svařování – Společnost pro svařování, druhy svarů, svářečský dozor, svářecí technologové, 
svářeči, WPS – předávaná dokumentace. 
Ing. Václav Minařík, CSc. – Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB)

 Expanzomaty  
Ing. Martin Fořt – REFLEX CZ, s.r.o.

15:00 Předpokládané ukončení semináře
Změna přednášek a přednášejících vyhrazena

Lektoři budou připraveni na veškeré vaše dotazy z oblasti tlakových zařízení.

Odborný seminář pracovníků  
oboru tlakových zařízení

Zaměřeno na provoz, výrobu a revize kotlů, tlakových nádob, potrubí, kotelen, výměníkových stanic.

CYKLUS A

Program – Cyklus A

V rámci semináře budou účastníci informováni o:
•	 přípravě	Zákona	o	provozovaném	technickém	zařízení	a	navazujícím	Nařízení	vlády	o	provozovaných	tlakových	

zařízeních (nová vyhláška 18/1979 Sb.)
•	 požadavcích	evropských	norem	na	tlaková	zařízení	–	porovnání	s	ČSN	070700,	690012
•	 GDPR	–	co	vyplývá	pro	revizní	techniky	v	provozovatele	dle	tohoto	nařízení	EU
•	 zkouškách	revizních	techniků	tlakových	zařízení
•	 náhradní	způsobech	revizí	a	zkoušek	tlakových	zařízení
•	 zkušenostech	z	provozu,	revizí	a	kontrol	tlakových	zařízení
•	 dokumentaci	tlakových	zařízení	dle	PED,	nejčastějších	chybách
•	 vyhodnocení	rizik
•	 značení	tlakových	zařízení,	tovární	štítek
•	 nízkotlakých	kotelnách



Místo konání:
SPŠ,	SOŠ	a	SOU,	 
Hradební	1029/2,	500	03	Hradec	Králové	

GPS:
50°12‘22.2“N	15°50‘10.9“E

Vložné:
A. 1.550,00 Kč – nečlen ATZ
(základ	1.281,00	Kč	+	21%	DPH	269,00	Kč)
B. 1.400,00 Kč – zvýhodněné vložné pro členy ATZ
(základ	1.157,00Kč	+	21%	DPH	243,00	Kč)
Vložné	obsahuje	náklady	na	organizaci,	sborník	
přednášek a občerstvení.

Odborná garance:
ATZ	–	Asociace	pracovníků	tlakových	zařízení,	z.s.	

Tel.:	602	319	683

Organizační garance  
(informace, přihlášky, platby):
KAPKA	PLUS	s.r.o.
Krmelínská	831/44b,	720	00	Ostrava	–	Hrabová
Manažer	akce:	Ing.	Kateřina	Látalová,	Ph.D.
Tel.:	792	307	805
e-mail: k.latalova@kapkaplus.cz

KAPKA	PLUS	s.r.o.	je	vedená	u	Krajského	soudu	
v	Ostravě,	oddíl	C,	vložka	65755.
Organizace se řídí obchodními podmínkami uveřejněnými 
na 
http://www.kapkaplus.cz/files/obchodni_podminky.pdf

Daňový	doklad	bude	předán	účastníkům	semináře	
u registrace.
Účastníci	obdrží	Osvědčení o absolvování semináře.

Organizační pokyny

Závazná přihláška

Příjmení, jméno, titul:

............................................................................................................... 
Firma / organizace:

............................................................................................................... 
Ulice:

............................................................................................................... 
Město:

............................................................................................................... 
PSČ:	 	 	 Tel.:

........................................    ................................................................... 
e-mail:

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

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

Závazně objednávám:

	Vložné	A.	–	základní	 1.550,00	Kč

	Vložné	B.	–	člen	ATZ	 1.400,00	Kč

Potvrzujeme,	že	jsme	dne...........................uhradili	částku
........................................Kč	na	účet	organizátora	semináře	
KAPKA	PLUS	s.r.o.	vedený	u	Československé	obchodní	
banky, č.ú.: 274367934/0300, variabilní symbol: 401804.

Razítko, podpis: ........................................................................

Uzávěrka přihlášek: 2. října 2018na 

Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení  
9. října 2018

Závaznou	přihlášku	s	potvrzením	o	úhradě	vložného	zašlete	
nejpozději do 2. října 2018:
a) e-mailem na adresu k.latalova@kapkaplus.cz,
b) poštou a adresu KAPKA PLUS s.r.o. 

Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava-Hrabová
Platbu	za	vložné	poukažte,	prosím,	 
na účet organizátora akce semináře  
KAPKA PLUS s.r.o., č.ú.: 274367934/0300, variabilní 
symbol: 401804.

Zahradní	 	nad	Ohří,	431	51
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