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ASOCIACE
ZZ – ČR z.s.

si dovoluje 
Vás 

pozvat 
na

XXVII. Celostátní
odbornou 
konferenci

revizních a odborných
techniků zdvihacích 

zařízení

22. – 23 října 2019
HRADEC KRÁLOVÉ

NNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKYY::

Termín a místo konání:
22. – 23. října 2019  Hradec Králové
hotel ČERNIGOV, Riegrovo náměstí 1494/4
Hotel ČERNIGOV

Přihlášení:
Řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením o
úhradě účastnického poplatku zašlete  na
adresu:

ASOCIACE ZZ – ČR  z.s.
Horní 883/10
700 30 Ostrava - Hrabůvka
Tel. 596 620 222, 607 775 290
E-mail: asociacezz@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek končí dnem: 
15. 10. 2019  

Účastnický poplatek:
člen AZZ z.s.:      2.500.-Kč
nečlen AZZ z.s.:  3.100.-Kč
Jednodenní :       1.600.-Kč
V ceně poplatku jsou zahrnuty Metodika
odborné přípravy obsluh jeřábů,, Sborník,
DVD a taška s propagačními materiály.

Ubytování:
Ubytování nezajišťujeme, je reservováno
pod heslem „ASOCIACEZZ“ a účastník si
má možnost nocleh zajistit v hotelu Černi-
gov, tel. 495 814 266,  
Jednolůžkový pokoj 1000 Kč/ noc     
Dvoulůžkový dvě osoby1330 Kč/noc
Dvoulůžkový  jedna osoba 1150 Kč/noc

Upozornění:
Při neúčasti na semináři se účastnický   
poplatek nevrací, lze vyslat náhradníka.  
Sborník Vám zašleme.

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ   OO  PPLLAATTBBĚĚ::
Souhlasíme se smluvními podmínkami 
a potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický 
poplatek za: příjmení, jméno, titul/  

……………………………………………..

ve  výši: …………………………………..

příkazem  k úhradě –  složenkou *

ve  prospěch  účtu: 230492514 / 0300

Variabilní symbol:  datum narození účastníka

UPOZORNĚNÍ !
Na platební doklad ve zprávě pro 

příjemce vždy uveďte i jméno/jména  
účastníků pro identifikaci plateb!

Datum odeslání příkazu k úhradě - úhrady složenkou:

………………………………………………......

Účastník akce:  - je členem AZZ   *)
- není členem AZZ *)

Razítko a podpis příkazce:

……………………………………………

Pozn.: 
Oznámení o platbě vyplňte shodně s příkazem
k úhradě
Daňový doklad bude účastníkům vydán v průběhu

konference

*) Nehodící škrkněte

Podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů.
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OODDBBOORRNNÝÝ  PPRROOGGRRAAMM  KKOONNFFEERREENNCCEE

▪ Představení Metodiky odborné přípravy obsluh je-
řábů

▪ Minimální požadavky pro bezpečnou činnost va-
zače

▪ Řešení koordinace jeřábů na velkých stavbách 
▪ Činnost pověřených osob podle ČSN ISO 12480

na stavbách
▪ Analýza problematiky zvláštního posouzení je-

řábů s ohledem na současný vývoj norem
▪ Pracovní systém pro pohyblivé pracovní plošiny

podle ČSN ISO 18 893
▪ Vývoj ve využití umělohmotných lan u věžových

a mobilních jeřábů 
▪ Zpracování interpretace některých obecných us-

tanovení ČSN ISO 12480-1
▪ Metodika tvorby technologických postupů pro vá-

zání břemen
▪ Aktuální stav schvalování nového zákona o Vy-

hrazených technických zařízeních 
▪ Interpretace čl. 4.1 písm. a) ČSN ISO 12480-1 pro

oblast vázání břemen
▪ V závěrečné diskuzi zástupci SÚIP a TIČR podají

aktuální informace z oblasti bezpečnosti vyhraze-
ných zdvihacích zařízení

Poznámka: další odborné přednášky jsou ještě
připravovány

Bližší informace o jednotlivých přednáškách,
přednášejících, přesném časovém programu 

a dalších podrobnostech získáte od počátku září 
na www.azzcr.cz

AANNOOTTAACCEE ::

Hotel Černigov se ještě letos bourat nebude, takže kon-
ference bude opět v Hradci Králové. Po loňských zku-
šenostech jsme k tradičním tématům zařadili na
základě Vašich připomínek několik problémů, které by
měly být v rámci plánu nových projektů Asociace ZZ-
ČR z.s. rozpracovány jako Doporučení správné praxe.
Jde především o kvalifikované interpretace některých
obecných ustanovení ČSN ISO 12480-1, metodika
tvorby technologických postupů pro vázání břemen,
činnosti a povinnosti pověřených osob, minimální po-
žadavky pro činnosti vazače a další. Po zavedení ISO
12482 do soustavy ČTN v  originále bude důležité zpra-
cování odborného komentáře k problematice zvláštního
posouzení jeřábů. V rámci konference bude také před-
stavená novelizovaná Metodika odborné přípravy ob-
sluh jeřábů. Věříme, že v rámci tradiční večerní diskuze
za účasti odborníků z oblasti zdvihacích zařízení se
můžete vrátit k některým předneseným tématům a dal-
ším problémům bezpečného provozu ZZ

OODDBBOORRNNÝÝ  GGAARRAANNTT::
Ing. Miroslav Chromečka   tel.  602 362 527 

OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ   GGAARRAANNTT::
Jaroslav Záhora  tel. 603 449 479

ČČAASSOOVVÝÝ  PPRROOGGRRAAMM  KKOONNFFEERREENNCCEE
Úterý 22. října 2019 
11:00 - 12:30 hod.  prezence účastníků a návštěva

prezentací výrobců a dovozců  
12:30 hod.              zahájení konference
12:30 - 18:30 hod. odborné přednášky 
18:30 - 19:30 hod. večeře
19:30 - 21:30 hod. diskuse s odborníky u dobrého 

vína

Středa 23. října 2019
9:00 - 13:30 hod.   odborné přednášky

13:30 hod.               ukončení konference, oběd

ZZÁÁVVAAZZNNÁÁ      PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKAA
na

XXVII. Celostátní odbornou konferenci
revizních a odborných techniků

zdvihacích zařízení

Termín konání:  22.-23.října 2019 
Hradec Králové

Účastník  (příjmení, jméno , titul)

…………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………
Organizace (název, adresa, PSČ)

………………………………………………………

……………………………………………………..
IČ: ………………………………………………….

Pracovní zařazení:…………………………………
Tel.: ……………………………………………….
E-mail: ……………………………………………
Bydliště  / adresa vč. PSČ /:

……………………………………………………

..………………………………………………….

Podpis účastníka: ………………………………..

Datum: ……………………………………………
Razítko a podpis vysílající organizace: 


