
 
 
PERIODICKÉ ŠKOLENÍ A PŘEZKUŠOVÁNÍ OBSLUH 
BETONÁREN, PŘEPRAVNÍKŮ A OBSLUHY ČERPADEL 
 

 

▪ CÍLE 
 
Určeno držitelům Průkazu strojníka s oprávněním k obsluze betonáren nebo čerpadel a přepravníků 
betonové směsi. 
Obsluhy betonáren, přepravníků a čerpadel musí být nejméně jednou za 2 roky školeny a přezkoušeny 
z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

 

▪ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Přednášky a přezkoušení se uskuteční v Domě techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 v zasedací 
místnosti v 1. poschodí od 8.00 – 15.00 hod. 
 

Nezapomeňte s sebou vzít Průkaz strojníka. 
 
 

▪ ÚČASTNICKÝ POPLATEK 726,00 Kč včetně 21% DPH (600,00 + 126,00 DPH) 
 
 

▪ TERMÍN PERIODICKÉHO PŘEZKOUŠENÍ OBSLUHY 
BETONÁREN, ČERPADEL A PŘEPRAVNÍKŮ BETONOVÉ 
SMĚSI  
 
TERMÍN VARIABILNÍ SYMBOL 
6. 2. 10030619 
 
 

▪ ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

1. Místo konání: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice.  

2. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka nám. 
Republiky. Parkování: parkoviště u Zimního stadionu cca 10 min. chůze od Domu techniky (20,00 
Kč/den) nebo v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze (100,00 Kč/den) 

3. Ubytování: zajistí si každý sám. 

Hotelový dům Arnošt: tel.: 466613668  

Hotel Kristl: tel.: 466612511 

4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději 14 dní před začátkem konání kurzu 
na adresu: 

  Dům techniky Pardubice spol. s r.o. 
  nám. Republiky 2686 
  532 27 Pardubice 
 



 
 
 

       5. Zákaznický servis: 
  tel.: 466 614 321, 731 081 222 

   
  e-mail: buchtova@dtpce.cz 

    www.dtpce.cz 

   DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904  
  Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice.  
  Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
 

 Upozornění: Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce, nebo se akce nezúčastní, 
účastnický poplatek se nevrací. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně za 
nedodržení storno podmínek fakturován. 

 Účastníci kurzu u prezence prokáží zaplacení účastnického poplatku. Daňový doklad jim bude vydán 
na základě prokázaného zaplacení. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme jen v případě, 
že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. 

 Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci 
i účastníka. V případě zrušení kurzu organizátor vrací vložné a zrušení oznámí přihlášeným. 

 


