
 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

A Z B E S T 
ZAKÁZKA OD A DO Z 

Z HLEDISKA PŘÍPRAVY A REALIZACE 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové, úterý 27. ledna 2015 

Kongresové centrum ALDIS 

Cílem semináře je pomoc pro všechny subjekty, kterých se přímo dotýká problém 

azbestu a potřebují jej řešit jak z hlediska jeho identifikace, přípravy projektové 

dokumentace, výběru zhotovitele až pro konečné odstranění kontaminované 

stavby jako celku, jednotlivých částí případně následné rekonstrukce bez 

jakýchkoliv možných následků ohrožení zdraví lidí nebo zamoření okolního 

prostředí.  

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 – ZAKÁZKA OD A DO Z 
    Z HLEDISKA PŘÍPRAVY A REALIZACE“ 

 

Hradec Králové, úterý 27. ledna 2015, Kongresové centrum ALDIS 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:15 Ing. Jan Mičan, Ekologické audity a posudky s.r.o. 

 AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM, 

implementace norem EU do českých, nakládání s odpady s obsahem azbestu 

10:15-10:30 Přestávka na občerstvení 

10:30-12:00 Mgr. Lubomír Dozbaba, EnviLog 

POSLOUPNOST ÚKONŮ  NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM  

(průzkum – projekt – technická zpráva – povolovací řízení – výběrové řízení – 

realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy  

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-13:55 Michal Kocián, EKOLSAN.CZ s.r.o. 

PRŮZKUMY STAVEB NA ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI MATERIÁLŮ 
S OBSAHEM AZBESTU 
OBECNÝ PŘEHLED STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S OBSAHEM AZBESTU  

13:55-15:45 Mgr. Rudolf Jászay, Trepart s.r.o. 

PRAKTICKÉ PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ AZBESTU, POŽADAVKY NA 
TECHNICKÉ VYBAVENÍ, CHRONOLOGIE PRACÍ 

15:45-16:00 Diskuze 

16:00 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. 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Seminář se koná v úterý dne 27. ledna 2015 v  Kongresovém,  výstavním 
a   společenském   centru   ALDIS   v Hradci Králové (Eliščino nábřeží 375, Hr. Králové). 

GPS souřadnice Aldisu: 50°12'54.151"N, 15°49'44.757"E 

2. Registrace účastníků od 8:30 do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 
předpokládaný konec v 16:00 hod. 

3. Doprava od autobusového terminálu a vlakového nádraží: 
autobusový terminál: autobus  č.  5,  11,  13,  15 - vystoupit  na  5.  zastávce s názvem   ALDIS 
(1 minuta chůze), 
hlavní nádraží: trolejbus č. 3, autobus č. 12, 16 - vystoupit za řekou na 3. zastávce s názvem 
Muzeum, dát se proti proudu řeky kolem Sokola, Filharmonie, Městských lázní  k ALDISU (3 
minuty chůze).  

4. Parkování na parkovišti ALDIS, k dispozici 240 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti, 
poplatek 10 Kč za hodinu. 
 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky na adrese 
www.uzitecneseminare.cz a to do 20. 01. 2015. 

6. Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi zadané e-maily, včetně podkladů pro 
platbu. 

7. Vložné na akci činí 1 438,- Kč bez DPH 21 % (1 740,- 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 restauraci Aldis (polévka, hlavní chod, 
moučník). 

8. Vložné, případně stravné, laskavě uhraďte do 20. 01. 2015 
na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 150127. 
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. 

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

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

11. 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 20. 01. 2015. 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 1438 302 1740 

Stravné (oběd) Kč 99 21 120 

Celkem Kč 1 537  323  1 860  

http://www.uzitecneseminare.cz/
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

„„AZBEST – ZAKÁZKA OD A DO Z 
    Z HLEDISKA PŘÍPRAVY A REALIZACE“ 

Hradec Králové, úterý 27. ledna 2015, Kongresové centrum Aldis 

Přihlášku laskavě odešlete do 20. 01. 2015 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 e-maily.  

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

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

E-mail (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

IČ (DIČ) (*):    

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

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

E-mail:    

Objednané služby (*) označte Váš výběr: 

Vložné:    

1438,- Kč bez DPH (1740,- 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 20. 01. 2015 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 150127 

  

Poznámka: 

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

písemně nebo elektronicky a to do 20. 01. 2015. 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/

