
 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

A Z B E S T  - PRAXE 

KROK ZA KROKEM 
 

 

   
 

 

 

Hradec Králové, úterý 22. října 2013 

Hotel Tereziánský dvůr 

Cílem semináře je informovat odbornou veřejnost o současných legislativních 

požadavcích, technologiích a technikách realizace odstraňování azbestu, včetně 

kontroly jeho přítomnosti v návaznosti na hygienické limity a ochranu zdraví.  

Výklad odborníků z praxe zobecní stávající zkušenosti, nejlepší dostupné techniky 

a technologie z praktické činnosti odstraňování a rekonstrukce staveb, kde byly 

identifikovány materiály a znečištění s obsahem azbestu. 

Tento přístup zahrnuje znalost konkrétního řešení všech činností s tím souvisejících 

v souladu s požadavky relevantních právních předpisů a nejlepších dostupných 

technik a technologií řešících celý proces práce s azbestem. 

Seminář je určen pro:  

investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky 

samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.  

 



      MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

 
             Váš partner v profesním rozvoji 

      PROGRAM SEMINÁŘE  

 

  „AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM“ 

 

Hradec Králové, úterý 22. října 2013 

Hotel Tereziánský dvůr 

 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-9:55 Ing. Jan Mičan, Ekologické audity a posudky s.r.o. 

PROCESY ŘEŠENÍ ODSTRANĚNÍ AZBESTOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ  
A JEJICH KONTROLA - právní, technické a ekonomické aspekty 
odstraňování azbestu ze staveb. Řízení procesů identifikace materiálů  
na bázi azbestu, výběru dodavatelů a kontroly speciálních sanačních prací 

9:55-10:45 Mgr. Rudolf Jászay, Trepart s.r.o. 

PŘÍKLADY REALIZACE ODSTRANĚNÍ AZBESTOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 

Azbestové stoupačky v bytech - nepodceňujeme problém 

10:45-10:55 Přestávka na občerstvení 

10:55-11:55 Mgr. Rudolf Jászay, Trepart s.r.o. 

PŘÍKLADY REALIZACE ODSTRANĚNÍ AZBESTOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 

Profesionální demontáž boletických panelů - jistota čistého pracovního 

prostředí  

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-13:35 Petr Matějka, EKOLSAN.CZ s.r.o. 

VÝZNAM PRŮZKUMŮ STAVEB A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI VÝSKYTU 
AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ V RŮZNÝCH TYPECH STAVEB 

13:40-14:30 Ing. Karel Lach, CSc., RNDr. Jana Habalová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

VYUŽITÍ ELEKTRONOVÉ SKENOVACÍ MIKROSKOPIE K IDENTIFIKACI 

AZBESTOVÝCH VLÁKEN.   

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A 

MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ. 

14:30-15:00 Diskuze 

15:00 Ukončení semináře  

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, 

je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 
 



ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

1. Seminář se koná v úterý dne 22. října 2013 v  Hotelu Tereziánský dvůr (Jana Koziny 

336/4, 500 03 Hradec Králové). 
GPS souřadnice Hotelu Tereziánský dvůr: 50°12'28.503"N   15°50'6.245"E 

 

2. Registrace účastníků od 8:30 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 
hod., předpokládaný konec v 15:00 hod. 
 

3. Doprava MHD (do výstupní stanice Komenského): trolejbus číslo 2 od vlakového 

nádraží i autobusového terminálu. Linka 2 jezdí v  cca 10 minutových intervalech, cesta

trvá asi 12 minut. Hotel stojí za budovou Střední zdravotnické školy. 

 

4. Parkování zdarma na hotelovém parkovišti, vjíždí se z obou postranních ulic 

(Balbínova nebo Plácelova), vrata pro vjezd se automaticky otevřou po přiblížení se 

autem těsně k nim.  

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky 

 na adrese: www.uzitecneseminare.cz a to do 15. 10. 2013. Potvrzení o přijetí přihlášky 

 bude zasláno na Vámi zadané emaily, včetně podkladů pro platbu. 

6. Vložné na akci činí 1 417,- Kč bez DPH 21 % (1 715,- Kč včetně DPH). 
Stravné na akci (oběd - pokud si jej objednáte) činí 99,- Kč bez DPH 21% (120,- Kč 
včetně DPH). Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelové restauraci 
(polévka, hlavní chod, moučník). 

 

 

 

 

7. Vložné, případně stravné, laskavě uhraďte do 15. 10. 2013 
na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK., variabilní symbol 131022. 
Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051 
Jsme plátci DPH.  Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. 
Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace.                

8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během 
semináře (kromě oběda). 

9. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

10.  Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas 
 s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo 
organizátorům doručeno nejpozději do 15. 10. 2013. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast 
po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni 
dodatečně fakturovat.  

Vyslání náhradníka je možné. 

Platba Cena bez DPH DPH 21% 
Cena s DPH celkem 

k úhradě 

Vložné Kč 1 417 298 1 715 

Stravné (oběd) Kč 99 21 120 

Celkem Kč 1 516  319  1 835  

http://www.uzitecneseminare.cz/


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

 

„AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM“ 
Hradec Králové, úterý 22. října 2013, Hotel Tereziánský dvůr 

Přihlášku laskavě odešlete do 15. 10. 2013 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové  

 e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou (*). 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

Email (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

DIČ (IČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

Email:    

Objednané služby (*) označte Váš výběr: 

Vložné:    

1417,- Kč bez DPH (1715,- Kč vč. DPH)   

Stravné = oběd:    

99,- Kč bez DPH (120,- Kč vč. DPH) 

 Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 15. 10. 2013 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 131022 

  

Poznámka: 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku 

pouze písemně nebo elektronicky a to do 15. 10. 2013. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a 

neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním tohoto formuláře 

souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.                                              

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

