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Kutná Hora bude ve dnech 
20.-21. dubna 2022 po hostit další 
roèník specializované konference

 VTZ 2022. 

V rámci této dvoudenní akce se 
pøedstaví moderní technologie, 
postupy a materiály používané 

pøi návrhu, výstavbì, údržbì 
provozu a inspekcích vyhrazených 

technických zaøízení. 

Nedílnou a tradièní souèástí je také 
prezentace výrobkù a služeb.

Cílem této odborné konference je 
zvyšování kvalifikace, odborných 

znalostí a dovedností úèastníkù 
konference.

Vyhrazená technická zaøízení èeká v 
polovinì roku 2022 významná zmìna 

legislativy vèetnì naprosto nových 
provádìcích pøedpisù. 

Letité vyhlášky budou k 31.6. 2022 
zrušeny a nahrazeny novými 

naøízeními vlády pro jednotlivá 
vyhrazená zaøízení.

Významné zmìny èekají obory VTZ 
také v souvislosti s pøipravovaným 

pøechodem na bezuhlíkovou 
ekonomiku a zároveò také na 

snižování energetické závislosti na 
dovozu fosilních paliv z Ruské 

federace.

Všechny tyto souvislosti pøedstavují 
pro jednotlivé obory vyhrazených 

zaøízení nové výzvy a pøekážky, se 
kterými se budou muset utkat. 

VTZ 2022



Úterý
19. dubna 2022

18:00  Komentovaná prohlídka historických památek mìsta Kutné Hory, zaøazeného do UNESCO
 Sraz úèastníkù v recepci Hotelu U kata, úèast zdarma.

Støeda
20. dubna 2022

08:00  Registrace, ranní káva  

09:00  Úvodní slovo
 Jan Lhotský, MBA
 Asociace poskytovatelù technických zaøízení, z. s.
 Praha

09:30  I. blok pøednášek
 Nové Naøízení vlády o vyhrazených tlakových zaøízeních a požadavcích 

 na zajištìní jejich bezpeènosti
 Ing. Ondøej Varta, Ph.D.
 Státní úøad inspekce práce
 Opava

 Nové Naøízení vlády o vyhrazených plynových zaøízeních a požadavcích 

 na zajištìní jejich bezpeènosti
 Ing. Jiøí Kottnauer
 Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj
 Ústí nad Labem

 Nové Naøízení vlády o vyhrazených elektrických zaøízeních a podmínkách 

 k zajištìní jejich bezpeènosti

 Nové Naøízení vlády o požadavcích na zpùsobilost k výkonu èinnosti 

 na elektrických zaøízeních a na odbornou zpùsobilost v elektrotechnice
 Martin Neuman
 Technická inspekce ÈR, Praha
 Mgr. Milan Moravec
 Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu, Praha – lektoøi v jednání

 Rizika spojená s uvádìním do provozu a provozem VTZ se zamìøením 

 na provoz tlakových a plynových zaøízení
 RNDr, Dana Procházková, DrSc., Ph.D.
 Asociace poskytovatelù technických zaøízení, z. s.
 Praha

12:30  Obìd

PROGRAM KONFERENCE



13:15  II. blok pøednášek
 Èinnost povìøené organizace ve smyslu zákona è. 250/2021 Sb. po 01. 07. 2022
 Ing. Zdeòka Kaòoková
 Technická inspekce ÈR
 Ostrava

 Pøehled technologií používaných pro doèasné pøerušení prùtoku média 

 ve vysokotlakých potrubích
 Miroslav Stehlík
 FASTRA s.r.o.
 Kolín

 Rizika provozu a inspekce – pøíklady z praxe
 Ing. Lukáš Turza, IWE, Ph.D.
 ÈVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
 Praha

15:15  Coffee break

16:05  III. blok pøednášek
 Pøíklady zjištìných závad a porušení pøedpisù pøi kontrolách a inspekcích
 Mgr. Milan Moravec
 Ing. Olga Vaòková
 Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu
 Praha

 Mìøení tvrdostí pøenosnými tvrdomìry, úskalí a technické problémy zpùsobující 

 nepøesnost výsledkù
 Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
 ÈVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství
 Praha

 Nestandartní a ostatní materiály na trubky a tvarovky a základní ochrana 

 proti koroznímu prostøedí a vlivùm
 Ing. Jan Weischera, DWV
 Asociace poskytovatelù technických informací, z. s.
 Praha

 Analýza rizik potrubních sestav destilaèních kolon prémiových znaèek 

 karibských rumù s pøihlédnutím k jednotlivým výrobním etapám a ukázkami 

 formou øízené degustace vè. párování s prémiovými èokoládami vyrobených 

 z karibských kakaových bobù

 Jan Lhotský
 Medim, spol. s r.o.
 Ing. Jakub Horváth, Ph.D.
 Ing. Lukáš Turza, IWE, Ph.D.
 ÈVUT v Praze, fakulta strojní

20:00  Spoleèenský a diskuzní veèer v restauraci Hotelu U Kata,
 vystoupení historické skupiny Páni z Kolína, ukázky dobových zbraní a kostýmù, 
 ukázky støedovìkých písní v podání dívèí skupiny Querela



Ètvrtek
21. dubna 2022

08:00  Morning Coffee

09:00  IV. blok pøednášek
 Zatížení pøírub tlakových nádob od potrubí
 Ing. Václav Pekaø, CSc.
 Asociace poskytovatelù technických informací, z. s.
 Praha

 Informace o komplexním pojištìní pro OSVÆ a malé firmy
 Martin Jaroš
 Allianz pojišťovna, a. s.
 Praha

 Vizualizace úniku plynù a stlaèeného vzduchu
 Ing. Václav Straka
 „TMV SS“ spol. s r.o.
 Praha

 Komplexní inspekce potrubí pomocí nových metod nedestruktivního zkoušení, 

 komentáø ke zjištìným závadám
 Ing. Zdenìk Novotný
 DEKRA CZ, a.s.
 Praha

 Zmìny právních pøedpisù z pohledu provozovatele a revizního technika 

 plynových a tlakových zaøízení
 Ing. Miroslav Brotánek
 BTK Praha, s.r.o.
 Praha

 Nové Naøízení vlády o vyhrazených zdvihacích zaøízeních a požadavcích 

 na zajištìní jejich bezpeènosti
 Ing. Zbynìk Janèík
 Linebacker, s.r.o.
 Unièov

 Prezentace novinek v oblasti pøenosných inspekèních pøístrojù
 Milan Bolf
 PapCo, s.r.o.
 Praha

12:30 Firemní prezentace

13:00  Závìr konference, obìd

 Zmìna pøednášek a pøednášejících vyhrazena!

 Program bude postupnì upøesòován podle stavu legislativních prací.

 © Medim, spol. s r.o. 2022. Všechna práva vyhrazena!



Hlavní odborný partner

APTI z.s.
Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice
www.apti.cz

Sekretariát programového výboru
Bc. Zuzana Krausová
Tel.: 606 048 458
e-mail: sekretariat@apti.cz

Pøihlášky odborných pøednášek, 
informace k odbornému programu
Ing. Miroslav Lhotský
Tel.: 603 213 387
e-mail: miroslav.lhotsky@apti.cz

i

Organizátor akce

Medim, spol. s r.o.
Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice
www.medim.cz

Sekretariát konference, pøihlášky úèasti
Mgr. Eva Petrníèková
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

Pøíjem reklamy, informace k partnerským programùm a reklamním službám
Jan Lhotský, MBA
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz

Faktury, platby
Dana Kusebauchová
Tel.: 603 213 386
e-mail: uctarna@medim.cz

KONTAKTY

Organizátorem konference POTRUBÍ 2022 je spoleènost Medim spol. s r.o., IÈ: 48953041, 
se sídlem Hovorèovická 382, 250 65  Líbeznice. 
Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.
Medim je registrovanou platnou ochrannou známkou è. 367415 spoleènosti Medim, spol. s r. o.
Všechna práva vyhrazena. 
© Medim, spol. s r. o. 2022

Programový výbor konference
Ing. Jakub Horváth
pøedseda programového výboru
Ing. Miroslav Lhotský
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Lukáš Turza
Ing. Jan Brodský
Ing. Zdenìk Novotný



INFORMACE PRO ÚÈASTNÍKY

Hlavní webová stránka konference

https://www.technicka-zarizeni.cz/vtz-2022/
Zde jsou k dispozici podrobné a pravidelnì aktualizované informace o akci, odborném programu, možnostech 
prezentace, platná protiepidemická opatøení, konferenèní materiály ke stažení 
a také pøihláška úèasti on-line.

Místo konání
Congress & Wellness U Kata ***
Štefánikova 92
284 01 Kutná Hora

GPS
49.949617 N, 15.274691 E

Pøihlášky úèasti
Na konferenci se lze pøihlásit elektronicky, vyplnìním formuláøe na stránce: 
https://www.technicka-zarizeni.cz/prihlaska-on-line-vtz-2022/

Úèastnický poplatek na konferenci
Úèastnický poplatek       5324 Kè vèetnì DPH
Standardní úèastnický poplatek platný od 1. bøezna 2022
(4400 Kè základ, 924 Kè 21% DPH).

APTICARD – sleva pro držitele karty     4598 Kè vèetnì DPH
Zvýhodnìná cena pro majitele karty APTICARD
(3800 Kè základ, 798 Kè 21% DPH).

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerèních prostor, ochranné prostøedky, sborník pøednášek vèetnì 
pøístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a obèerstvení. 
Ubytování není v úèastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kè poukažte na základì vystavené faktury na úèet organizátora konference Medim, spol. s r. o., 
vedený u Fio banky a. s., Praha 2, è.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz faktura, konstantní symbol 0308.

Ubytování
Pro úèastníky konference je zajištìna kapacita jedno a dvoulùžkových pokojù hotelu Èernigov. V pøípadì pøekroèení 
kapacity bude úèastníkùm akce nabídnuto alternativní ubytování v okolí. 
V cenì ubytování je zahrnuta pøíslušná DPH, místní poplatek a snídanì.

Jednolùžkový pokoj        1300 Kè vèetnì DPH/noc
(1145,45 Kè bez DPH)

Dvoulùžkový pokoj        1540 Kè vèetnì DPH/noc
(1354,55 Kè bez DPH)



Parkování
Hotel u Kata má vlastní parkovištì s omezenou kapacitou, v pøípadì naplnìní kapacity je možné k parkování 
využít ulice Nádražní a Hašplíøská nebo využít parkovištì Na Námìstí, u plaveckého bazénu, nebo u divadla, 
které jsou vzdáleny od hotelu do 10min chùze.

Dopravní spojení
Hotel se nachází v pohodlné docházkové vzdálenosti (cca 100m) od vlakového nádraží.

Všeobecné obchodní podmínky
Organizace akce se øídí Všeobecnými obchodními podmínkami spoleènosti Medim, spol. s r.o., které jsou 
uveøejnìny na adrese:
https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Odesláním pøihlášky s tìmito podmínkami vyjadøujete souhlas.

Upozornìní pro úèastníky
Akce je poøádána v souladu s aktuálními protiepidemickými opatøeními aktualizovanými k 14.3.2022.
Poèet úèastníkù není omezen, ve vnitøních prostorách nejsou naøízeny nasazené ochranné pomùcky nosu 
a úst. Nad rámec opatøení bude pro úèastníky k dispozici u prezence desinfekce rukou a respirátory FFP2 
na vyžádání.

Upozornìní pro úèastníky
Dovolujeme si tímto upozornit úèastníky, že z akce bude poøizována fotodokumentace za úèelem propagace 
akce na internetových stránkách a v tištìných materiálech poøadatele.

Ochrana osobních údajù
Pøi zpracovávání osobních údajù dbá organizátor akce na dodržování nejpøísnìjších norem zabezpeèení a 
dùvìrnosti, které zaruèují soulad s naøízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem è. 
101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 
Podrobnìjší informace naleznete na stránce: 
https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

INFORMACE PRO ÚÈASTNÍKY


