
ZávaZná přihláška
Zvláštní posouZení aneb technik Znalec od a do Z

ÚČastník

Účastník (jméno, příjmení, titul): ........................................................................................................

Datum narození: .................................... Místo narození: ...................................................................

Bydliště: ...................................................................................................................................................

Kontaktní telefonní číslo: ................................................. E-mail: ..................................................... 

oRGaniZace

Organizace (název, adresa, PSČ): ......................................................................................................

....................................................................................................................................................................

IČ: ..................................................................... DIČ: ............................................................................

Razítko a podpis vysílající organizace: 

platba

Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek v celkové výši: ................................... Kč

Prostřednictvím příkazu k úhradě na vrub účtu: ...........................................................................

Ve prospěch účtu: 274367934/0300 u Československé obchodní banky

Variabilní symbol: 361900 

Datum: ......................................................

Kontakt na organizátora akce: 
ing. kateřina látalová, ph.d.
t +420 792 307 805 | +420 596 780 107 | e k.latalova@kapkaplus.cz

Kapka plus s.r.o. | Krmelínská 831/44B | 720 00 Ostrava Hrabová | IČ: 04966422
e info@kapkaplus.cz | W www.kapkaplus.cz

poZoR!
Po uhrazení vložného bude účastníkům vystaven daňový doklad o přijaté platbě, fak-
turu obdrží účastník po skončení akce. V případě, že se akce nebudete moci zúčast-
nit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický 
poplatek nevrací (viz Podmínky účasti na otevřených kurzech - obchodní podmínky 
na www.kapkaplus.cz). 

Anotace:   Technik znalec, jeho teoretická a praktická příprava včetně ověření 
znalostí je rozsáhlý projekt, který není dosud adekvátně zpracován. 
Nabízí se tedy následující otázky: 

	 •	 je	funkce	Technika	znalce	vůbec	nutná?
	 •	 nenahrazuje	Technik	znalec	Revizního	technika?
	 •	 je	provádění	Zvláštního	posouzení	nutné?

 Připravovaná odborná akce je určena:
	 •	 pro	ty,	kteří	mají	zájem	stát	se	Technikem	znalcem,
	 •	 pro	ty,	kteří	mají	zájem	o	prohloubení	znalostí	 

	 problematiky	Zvláštního	posouzení,
	 •	 pro	ty,	keří	se	chtějí	dozvědět	novinky	a	trendy	 

	 při	provádění	Zvláštních	posouzení.

Odborný garant:  karel baloun
Termíny konání:  29.–30. listopadu 2019 
Místo konání:  hotel u královny elišky, Malé náměstí 117, 500 03 Hradec Králové  

GPS 50°12‘38.99“N, 15°50‘9.86“E

Cena:  4 900 kč (+ 21% dph), tj. 5 929 kč (s dph); v ceně je zahrnut 
účastnický poplatek, podklady a občerstvení po celou dobu konání 
akce (dopolední a odpolední coffee breaky, obědy a večeře); 
ubytování není v ceně zahrnuto.

Cena ubytování: 1 600 kč /jednolůžkový pokoj, 1 900 kč/dvoulůžkový pokoj; 
uvedená cena za pokoj je včetně snídaně a DPH. Náklady na 
ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty.

  poZoR!!! pokoje nutno rezervovat nejpozději do 15. listopadu 2019!!!

pořádá odborné školení

Zvláštní posouZení  
aneb technik Znalec od a do Z
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program:

1. Zvláštní posouZení ZZ a technik Znalec
•	Úvod do problematiky, zákonná ustanovení
•	 Vznik	funkce	Technik	znalec,	kvalifikace,	odborná	příprava	a	přezkoušení
•	 Certifikace	

2. spRávnÉ pRovádĚní Zvláštního posouZení 
•	 Požadavky	na	Zvláštní	posouzení	podle	normy	ISO	12482:2014	
•	 Rizika	spojená	s	prováděním	Zvláštního	posouzení

3. pRaktickÉ poZnatkY, nehodY a haváRie, JeJich řešení 
a opatření pRo JeJich MiniMaliZaci v souvislosti s pRovádĚníM 
Zvláštního posouZení
•	 Přejetí	koncového	vypínače	zdvihu
•	 Přeprava	břemen
•	 Vykolejení	kočky
•	 Technická	závada	na	zdvihu
•	 Havárie	ocelové	konstrukce	jeřábu
•	 Brzdy	pojezdu	mostu	jeřábu
•	 Údržbářské	práce

4. stanovení ZbYtkovÉ Životnosti JeřábŮ při pRovádĚní 
Zvláštního posouZení 
•	Základní	informace,	definice
•	 Záznam	o	provozu	jeřábu
•	 Posouzení	projektované	pracovní	periody	(DWP)
•	 Možný	výpočet	DWP	pro	jeřáby,	kladkostroje
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Časový harmonogram akce:

1. den
29. listopadu 2019

 od 8:30  prezence účastníků

 9:00–10:30  odborný program  
(I. blok)

 10:30–10:45  občerstvení

 10:45–12:15  odborný program  
(II. blok)

 12:15–13:00  oběd

 13:00–14:30  odborný program  
(III. blok)

 14:30–14:45  občerstvení

 14:45–16:15  odborný program  
(IV. blok)

 18:00  večeře

 od 19:00  praktické příklady 
v rámci diskuzního 
večera (V. blok)

  

2. den
30. listopadu 2019

 8:30–10:00  odborný program  
(VI. blok)

 10:00–10:15  občerstvení

 10:15–11:45  odborný program  
(VI. blok)

 11:45–12:30  oběd

 12:30–14:00  odborný program  
(VII. blok)

 14:00  ukončení školení, 
zhodnocení, závěrečná 
diskuze 
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