
ASOCIACE ZZ – ČR z.s.  
ve spolupráci se společností

KAPKA PLuS s.r.o.

dovoluje si Vás pozvat
na

XXIX. celostátní  
oDborná konference 

revIZnícH a oDbornýcH 
tecHnIků ZDvIHacícH 
ZaříZení
18.–19. října 2022
HraDec královÉ v hotelu černigov

akce je pořádána v rámci národního programu kvality 

TICR



anotace

S nadcházejícím podzimem se blíží také termín dalšího ročníku tradiční odborné 
konference AZZ-ČR. 

V letošním XXIX. ročníku bychom rádi navázali nejen na Zákon č. 250/2021 Sb., ale vel-
kou pozornost zaměříme převážně na nové Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., související 
změny v legislativě, co změny přinesly a co se od změn očekává v příštím období.

Taktéž bychom rádi navázali na prezentace, které zazněly v rámci odborného semi-
náře JEŘÁBY 2022 v Brně a nabídli Vám další, neméně zajímavá témata zaměřená např. 
na školení zahraničních pracovníků, bude představen postup, který je třeba dodržet, 
pokus budete mít potřebu vytvořit si vlastní normu…

Součástí programu budete mít možnost seznámit se s výrobou prostředků pro zavěšení 
a uchopení břemen a další…

Doufáme, že všechny přednášky budou přínosem pro Vaší praxi v oboru zdvihacích 
zařízení.

odborný garant:
Jaroslav Záhora – předseda asociace ZZ-čr z.s. 

organizační garant:
kapka plUs s.r.o. 

odbornou záštitu nad konferenci převzali:
• Technická inspekce České republiky (TIČR)
• Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
• Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
• Hospodářská komora ČR (HKČR)

úterý 18. říJna 2022
od 10:00 prezentace účastníků, prezentace firem

13:00–17:00 zahájení konference, odborné přednášky

17:00–19:00 diskuze s odborníky

19:00 společná večeře

časový program konference

střeDa 19. říJna 2022
 8:30–13:00 odborné přednášky

13:00 ukončení konference, společný oběd



 oDborný program konference
 

Uvedení vyhrazených zdvihacích zařízení do provozu  �
v souladu s platnou legislativou 

povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob  �
v souladu s platnou legislativou 

revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, příklady  �
revizních zpráv pro jeřáb a pracovní plošinu dle nové 
legislativy

Regálové zakladače a jejich provoz dle nové legislativy �

Vliv platné a připravované legislativy na vývoj HNJ  �
v oblastech konstrukce, hydrauliky, elektroniky 
a bezpečnostních systémů

Poznatky a praktické zkušenosti pro školení zahraničních  �
pracovníků

Vliv nové legislativy na kvalifikaci odpovědných osob �

Systém bezpečné práce při opravách a údržbě jeřábů �

Problematická místa nové legislativy pohledem RTZZ a možné  �
návrhy řešení v každodenní praxi

Jak vidí novou legislativu provozovatel a podnikový právník.  �
Několik otázek k zamyšlení a možnosti jejich řešení

Výroba prostředků pro zavěšení a uchopení břemen  �
pohledem dvou výrobců.

co musí udělat člověk, který si chce vytvořit vlastní normu �

Poznámka: další odborné přednášky jsou ještě připravovány
Bližší informace o jednotlivých přednáškách, přednášejících, přesném časovém 

programu a dalších podrobnostech získáte do konce září na
www.azzcr.cz, asociacezz@seznam.cz 

www.kapkaplus.cz, info@kapkaplus.cz



Informace pro účastníky

termín a místo konání:

18.–19. října 2022
Hradec Králové, 
hotel ČERNIGOV, Riegrovo náměstí 1494/4

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
Telefon: 596 620 222, 607 775 290 
E-mail: asociacezz@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek končí dnem: 

12. října 2022

účastnický poplatek: 
Vložné A - člen AZZ z.s.: 3 993 kč (s 21 % DpH), tj. 3 300 Kč (bez 21 % DPH) 
Vložné B - NEčlen AZZ z.s. : 5 445 kč (s 21 % DpH), tj. 4 500 Kč (bez 21 % DPH) 

V ceně účastnického poplatku je zahrnut sborník, taška s propagačními materiály, 
občerstvení (coffee break), večeře a druhý den společný oběd.

Ubytování za zvýhodněnou konferenční cenu na jednu noc (18.–19. října 2022): 
Jednolůžkový pokoj:           1 200 kč (vč. 10 % DpH)
Lůžko na 2-lůžkovém pokoji:       750 kč (vč. 10 % DpH),
(spolunocležník bude přidělen na recepci)

Při rezervaci ubytování třetí stranou nebude poskytnuta sleva!!!

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



ZávaZná přIHláŠka

na

XXIX. celostátní odbornou konferenci
revIZnícH a oDbornýcH tecHnIků ZDvIHacícH ZaříZení

Termín konání: 18.–19. října 2022 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...................................................................................................................... 



oZnámení o platbě 

účastnIcký poplatek

  Vložné A – člen aZZ z.s. 3 993 kč (s 21 % DpH), tj. 3 300 Kč (bez 21 % DPH)

  Vložné B – NEčlen AZZ z.s. 5 445 Kč (s 21 % DPH), tj. 4 500 Kč (bez 21 % DPH) 

Ubytování Za ZvýHoDněnoU konferenční cenU

1 200 kč (vč. 10% DpH)    Jednolůžkový pokoj 

    Lůžko na 2-lůžkovém pokoji  750 kč (vč. 10% DpH) 
(spolunocležník bude přidělen na recepci)

cena celkem: .............................................................................................................

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

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 z.s. | není členem AZZ z.s *)

Razítko a podpis příkazce: .............................................................................................................

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

*) Nehodící škrtněte. 

Podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů.
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