
tradiční seminář pořádaný ve spolupráci 
 

DTO CZ, s.r.o.                Kapka plus s.r.o. 
 
 

 
za podpory AZZ-ČR z.s. 

 

odborný seminář s panelovou diskusí za účasti právníka a dalších 
odborníků v hotelu MYSLIVNA Brno 

JJEEŘŘÁÁBBYY  
22002211  
2222..  ––  2233..  ččeerrvvnnaa    
 
Květen (letos červen) znamená pro 
všechny odborníky v oblasti jeřábů a 
dalších zdvihacích zařízení, že se blíží 
pravidelný odborný seminář tentokráte 
v nových prostorách hotelu MYSLIVNA 
v Brně. 
 
Přihlášku naleznete na stránkách 
www.dtocz.cz nebo www.kapkaplus.cz 

http://www.dtocz.cz/
http://www.kapkaplus.cz/


Co jsme pro vás připravili 
 

 Jaká je právní odpovědnost RTZZ v rámci jejich činností? 
 Víte jaký je rozdíl mezi správně a špatně zpracovaným SBP? 
 Co vyžaduje zajištění provozu pracovních plošin při pronájmu? 
 V jaké podobě bude nový zákon a nařízení vlády o VTZ? 
 Jaká jsou kritická místa mostových jeřábů podle ISO 9927-1? 
 Víte, jak zkoušet pohyblivé pracovní plošiny v rámci revizí? 
…další přednášky se připravují; průběžně aktualizovaný seznam přednášek 
najdete na www.dtocz.cz a www.kapkaplus.cz 
 

Odborný garant  
 

Ing. Miroslav Chromečka, AZZ-ČR 
 

Přípravný výbor 
 

Ing. Miroslav Uhlíř, AVENTO s.r.o. Ostrava 
 

Účastníci panelové diskuze budou odborní pracovníci 
 

 SÚIP, OIP, TIČR a ÚNMZ 
 Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR 
 Výrobců, dovozců, provozovatelů a servisních organizací zdvihacích 

zařízení 
 

Organizační garant 
 

Darina Šabacká 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz 
Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. 792 307 805, k.latalova@kapkaplus.cz 
 

Informace pro účastníky 
 

Místo konání   
Hotel Myslivna resort s.r.o. 
Nad Pisárkami 276/1 
623 00 Brno  
www.hotelmyslivna.cz 
Parkovací místa před hotelem 
za hotelem i pod hotelem  

mailto:d.sabacka@dtocz.cz
mailto:k.latalova@kapkaplus.cz


 

Časový program semináře 
 

Úterý 22. června 2021 
12:00 - 13:00 h prezence 
13:00 - 13:15 h zahájení semináře 

13:15 - 17:00 h 
odborné přednášky, prezentace firem, diskuse 
k předneseným tématům 

19:00   
tradiční panelová diskuse za účasti právníka a 
odborníků z oblasti bezpečnosti provozu ZZ 

Středa 23. června 2021 

8:30 - 14:00 h 
odborné přednášky, prezentace firem, závěrečná 
diskuse 

14:00   zakončení semináře 
 

!!! POZOR !!! 
V sále STOLOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - počet míst je omezen.  

 

Firemní prezentace  
 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Prezentace u samostatného stolu - první den  2 500 Kč 3 025 Kč 

Prezentace u samostatného stolu - oba dny 3 100 Kč 3 751 Kč 

Vložení loga vaší firmy do sborníku 400 Kč 484 Kč 
Pouze Roll-up v předsálí 400 Kč 484 Kč 

Vložení materiálu do sborníku/tašky 
podrobnější info o materiálech v přihlášce pro 
vystavovatele  

1 700 Kč 2 057 Kč 

Ubytování na jednolůžkovém pokoji: 1 000 Kč 1 210 Kč 
Ubytování na dvojlůžkovém pokoji: 700 Kč 847 Kč 

 

Pro vystavovatele je v ceně zahrnut sylab přednášek, drobné občerstvení a večeře. 
Reklama a logo firmy do sborníku nutno dodat nejpozději do 30. května 2021. 
 



 

Účastnický poplatek  
 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Vložné BEZ ubytování      2 800 Kč 3 388 Kč 

Vložné vč. ubytování na dvojlůžkovém pokoji 
Spolunocležník bude přidělen na recepci hotelu 

3 500 Kč 4.235 Kč 

Vložné vč. ubytování na jednolůžkovém pokoji 3 800 Kč 4.598 Kč 
 
 

V ceně vložného: sylab přednášek, drobné občerstvení a večeře.  
Účast na semináři je podmíněna uhrazením účastnického poplatku. 
V případě nutnosti lze za příslušného zájemce vyslat náhradu. Pokud se akce 
nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme (viz obchodní podmínky DTO 
CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Způsob úhrady 
 

ve prospěch účtu:  64 80 47 61/ 0100     variabilní symbol: 18 33 21 00 
 

http://www.dtocz.cz/

	tradiční seminář pořádaný ve spolupráci

