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Technická pravidla byla zpracována ve spolupráci s Technickou inspekcí České Republiky jako organizací 
státního odborného dozoru. Podle těchto pravidel se zajišťuje odborná příprava osob ke zkouškám za účelem 
získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení.  

 
 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ  
 
Tato technická pravidla nahrazují TPG 927 01 schválená 17. 10. 2007. 
 
Změny proti předchozím TPG:  
 
Pravidla byla upravena se zřetelem k nově získaným a ověřeným poznatkům vyplývajících z jejich používání 
v praxi. Odborná způsobilost osob pro provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení je základním 
předpokladem bezpečného provozu těchto zařízení. V rámci revize těchto pravidel byly zapracovány změny 
vyplývající z novelizací zákonů, zejména č. 458/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 251/2005 Sb., č. 183/2006 Sb., 
č. 262/2006 Sb., č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., a dále pak z nově vydaných zákonů, zejména 
č. 49/2009 Sb., č.89/2012 Sb., 201/2012 Sb., 320/2015 Sb., vyhlášky č. 34/2016 Sb. a nařízení vlády 
č. 375/2017 Sb. V pravidlech byla upřesněna odborná náplň školení a aktualizován rozsah nezbytné 
administrativy a dokladování této činnosti. 
 
Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou proble-
matikou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: 
 
Tato pravidla platí od:  
 

 
 
 
 

Český plynárenský svaz 
 vedený u Městského soudu v Praze  
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TPG 

Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za 
účelem získání osvědčení odborné způsobilosti 
k montáži a opravám vyhrazených plynových 
zařízení 

G 927 01 

 
 
1 ROZSAH PLATNOSTI 
 
 Tato technická pravidla (dále jen „pravidla") stanovují zásady zajišťování a provádění odborných kurzů 

k získání odborné způsobilosti k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení (dále jen 
„plynových zařízení“). Pravidla stanovují rozsah odborné náplně kurzů a nezbytné administrativy s tím 
spojené. 

  
  
2 OBECNĚ 
 
2.1 Technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla 

správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni 
odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter 
veřejně dostupného dokumentu

1)
, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí kon-

zultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi 
považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle 1.5 ČSN EN 45020. 

 
2.2 Odborné kurzy podle těchto pravidel připravují posluchače ke zkoušce k ověření odborné způsobilosti 

podle příslušného předpisu
2)

 u organizace státního odborného dozoru
3)

 (dále jen „OSOD“). Odborné 
kurzy jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti k montážím a opravám plynových zařízení, 
a to jak u nových uchazečů, tak při prodloužení platnosti získaného osvědčení. Pro uchazeče, kteří 
rozšiřují rozsah svého osvědčení k montážím a opravám plynových zařízení, se rovněž předpokládá 
absolvování odborného kurzu v potřebném rozsahu. 

 
2.3 Odborné kurzy se organizačně zajišťují podle požadovaného rozsahu odborné způsobilosti školených 

posluchačů. Pro odborné kurzy musí být vypracována osnova školení a výuka musí být zajištěna 
kvalifikovanými lektory. Posluchačům budou poskytnuty učební texty a potřebné pomůcky.   

 
2.4 Odborné kurzy zajišťují subjekty splňující náležitosti podle 2.3.    
 

Poznámka: Kvalifikací lektora se rozumí přiměřené odborné vzdělání (revizní technik plynového zaří-
zení s kvalifikačním osvědčením v rozsahu dle požadavku na přípravný kurz) a alespoň 5 let odborné 
praxe revizního technika v oblasti plynových zařízení. Osvědčení o způsobilosti lektora pro odborné 
plynárenské vzdělávání se doporučuje, ale nevyžaduje. Pedagogické vzdělání na úrovni pedagogické-
ho minima se doporučuje, ale nevyžaduje. 

 
2.5 Osoby, které mají zájem o účast v kurzu, podají závaznou přihlášku podle pokynů organizátora kurzu. 
 
 
3 ORGANIZACE ODBORNÝCH KURZŮ 
 
3.1 Organizace, náplň a časový rozvrh odborného kurzu musí odpovídat rozsahu předpokládané odborné 

způsobilosti posluchačů.  
 
3.2 Pro každý odborný kurz zpracuje organizátor kurzu podklady zejména se zaměřením na: 

a) osnovu školení;  
b) lektorské zajištění; 
c) prezenční listinu posluchačů.  

 
Vzor podkladů podle a), b) a c) je uveden v Příloze 1.  
 
Poznámka: Dvě strany Přílohy 1 vytiskne organizátor kurzu oboustranně na jeden list.  

 
                                                           

1) Schválení se oznamuje v Informačním servisu GAS 
2) Vyhláška č. 21/1979 Sb.  
3) Zákon č. 174/1968 Sb.  
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3.3 Do kurzu mohou být přijati pouze posluchači starší 18 let, kteří mají nejméně jeden rok odborné praxe 

(požadavek vyhlášky č. 21/1979 Sb.).  
 
3.4 Na závěr odborného kurzu vystaví organizátor kurzu „Osvědčení o absolvování přípravného kurzu 

Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení k montážím a opravám vyhrazených 
plynových zařízení“ s vyznačením jeho rozsahu, který bude předložen OSOD při ověřování odborné 
způsobilosti k montážím a opravám plynového zařízení

2)
. Platnost tohoto dokladu končí rok po datu 

ukončení kurzu. Vzor dokladu je v Příloze 2. 
 
 Poznámka: K vyznačení rozsahu kurzu se využije názvů tematických bloků uvedených v 5.2.2, 

případně jejich kombinacích. 
 
 
4 ČÁSTI ODBORNÝCH KURZŮ 
 
4.1 Náplň odborných kurzů se skládá ze dvou základních částí: 
 A – obecné; 
 B – odborné. 
 

Přehledy témat testových otázek pro získání odborné způsobilosti k montážím a opravám plynových 
zařízení jsou k dispozici na internetové adrese OSOD. 
 

 
5 ZÁKLADNÍ NÁPLŇ ODBORNÝCH KURZŮ 
 
5.1 A – Obecná část 
 
5.1.1 Obecná část je společná pro všechny druhy kurzů. Účelem této části kurzu je seznámit posluchače 

s obecnými znalostmi z oboru plynových zařízení – viz dále. 
 
5.1.2  Náplň a časový rozsah obecné části školení: 

– fyzikální veličiny plynů (např. objem, tlak, teplota, hustota, hutnota, výhřevnost, spalné teplo, rosný 
bod); 

– jednotky soustavy SI, jednotky běžně používané u plynových zařízení a jejich vzájemné převody; 
– druhy, složení, fyzikální a chemické vlastnosti plynů a jejich směsí, bezpečnostní listy chemických 

látek;  
– praktická aplikace fyzikálních veličin plynů (např. používaný přetlak u jednotlivých zařízení, 

způsoby jeho měření, změna skupenství plynů a potřebné technologie); 
– předpoklady na další odborné kvalifikace v oboru plynových zařízení (např. svařování, pájení, 

NDT testy, ochrana proti korozi, revize a zkoušky); 
– základní znalosti z oblasti plynárenských a odběrných plynových zařízení v ČR; 

 základní znalosti z oblasti vyhrazených technických zařízení v ČR; 

 základní požadavky na volbu a výběr používaných materiálů a technologii u plynových zařízení; 
– základní požadavky na provádění montáží a oprav plynových zařízení včetně specifických 

požadavků na bezpečnost (např. technologické postupy, použití speciálních technologii pro 
montáže apod.);  

– základní požadavky na montážní a technickou dokumentaci plynových zařízení; 
– základní požadavky na provoz plynových zařízení; 

 základní informace z oblasti výrobků, jejich uvádění na trh a na požadovanou technickou 
dokumentaci.  

 
 Časový rozsah výuky obecné části se doporučuje 4 až 6 vyučovacích hodin. 
 
5.2 B – Odborná část 
 
5.2.1 Odborná část kurzu je svým rozsahem a náplní upravena podle požadovaného rozsahu odborné 

způsobilosti osob s ohledem na jejich uvažované zaměření. Náplň této části se proto sestavuje 
z jednotlivých tematických bloků A1 až G3 podle skutečné potřeby, viz 5.2.2. V této části je nutno 
seznámit posluchače s požadavky na montáže a opravy, stanovené v souvisejících technických 
normách, v technických pravidlech, popř. předpisech výrobců nebo provozovatelů, včetně základních 
požadavků na bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí u jednotlivých druhů 
plynových zařízení.  

 



TPG 927 01 – konečný návrh 16. 7. 2018 

                                                                            7                                                                Platnost od 

 
  

5.2.2 Odborná část kurzu je rozdělena do tematických bloků (A1 až G3), viz Tabulka 1. Příklady osnov 
odborné části pro zařízení pro jednotlivé tematické bloky jsou uvedeny v 5.2.3. 

 
Tabulka 1 – Rozdělení odborné části kurzu do tematických bloků 

 

Blok Rozsah 

A1 Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv    

A2 Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů 

B Zařízení pro skladování a přepravu plynů – plynojemy a tlakové zásobníky 

C1 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva 

C2 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny 

D Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů  

E1 Kompresní stanice  

E2 Regulační stanice plynu 

F1 Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propan, butanu a jejich směsí 

F2 Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí 

F3 NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn 

F4 VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn 

F5 NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi 

F6 Rozvody technických plynů 

G1 Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva 

G2 Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva 

G3 Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva  

 
5.2.3 Příklady osnov tematických bloků pro různá plynová zařízení (dále jen „PZ“): 
 

Blok A1     
– rozdělení zařízení se zaměřením na způsob vyráběných plynů a principy jejich výroby;  
– charakteristika a principy úpravy plynů; 
– bezpečnostní prvky zařízení;  

 požadavky na montáže potrubní části; 

 požadavky na montáže armatur a ostatních prvků PZ; 

 opravy na potrubní části, armaturách a ostatních prvcích PZ; 

 opravy a údržba výrobků; 

 základní požadavky na bezpečnost při uvádění PZ do provozu a při jeho opravách;  

 montážní a technická dokumentace zařízení. 
  
Blok A2  
– rozdělení zařízení se zaměřením na druhy vyráběných nebo upravovaných technických plynů 

(např. acetylén, plyny pro řízenou atmosféru) a principy jejich výroby;  
– charakteristika a principy výroby a úpravy technických plynů; 
– bezpečnostní prvky zařízení;  

 požadavky na montáže potrubní části; 

 požadavky na montáže armatur a ostatních prvků PZ; 

 opravy na potrubní části, armaturách a ostatních prvcích PZ; 

 opravy a údržba výrobků; 

 základní požadavky na bezpečnost při uvádění PZ do provozu, při jeho opravách;  

 montážní a technická dokumentace zařízení. 
 
 Blok B   
– rozdělení plynojemů a tlakových zásobníků; 
– princip provozu plynojemů a tlakových zásobníků;             
– bezpečnostní prvky zařízení;  
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 požadavky na montáže potrubní části; 

 požadavky na montáže armatur a ostatních prvků PZ; 

 opravy na potrubní části, armaturách a ostatních prvcích PZ; 

 opravy a údržba výrobků; 

 základní požadavky na bezpečnost při uvádění PZ do provozu a při jeho opravách;  

 montážní a technická dokumentace zařízení. 
 
Blok C1   
– rozdělení a charakteristika zařízení pro plnění nádob plyny; 
– rozsah a vybavení tlakové stanice na plynná paliva;  
– bezpečnostní prvky zařízení;  

 požadavky na montáže potrubní části; 

 požadavky na montáže armatur a ostatních prvků PZ; 

 opravy na potrubní části, armaturách a ostatních prvcích PZ; 

 opravy a údržba výrobků; 

 základní požadavky na bezpečnost při uvádění PZ do provozu a při jeho opravách;  

 montážní a technická dokumentace zařízení. 
 

Blok C2   
– rozdělení a charakteristika zařízení pro plnění nádob plyny; 
– rozsah a vybavení tlakové stanice na technické plyny;  
– bezpečnostní prvky zařízení; 

 požadavky na montáže potrubní části; 

 požadavky na montáže armatur a ostatních prvků PZ; 

 opravy na potrubní části, armaturách a ostatních prvcích PZ; 

 opravy a údržba výrobků; 

 základní požadavky na bezpečnost při uvádění PZ do provozu a při jeho opravách;  

 montážní a technická dokumentace zařízení. 
  

Blok D   
– možné druhy zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů; 
– bezpečnostní prvky zařízení;  

 požadavky na montáže potrubní části; 

 požadavky na montáže armatur a ostatních prvků PZ; 

 opravy na potrubní části, armaturách a ostatních prvcích PZ; 

 opravy a údržba výrobků; 

 základní požadavky na bezpečnost při uvádění PZ do provozu a při jeho opravách;  

 montážní a technická dokumentace zařízení. 
 

Blok E1  
– zařízení pro stlačování plynů, rozdělení a charakteristika; 
– bezpečnostní prvky zařízení; 
– požadavky na stavební část zařízení;  

 požadavky na montáže potrubní části; 

 požadavky na montáže armatur a ostatních prvků PZ; 

 opravy na potrubní části, armaturách a ostatních prvcích PZ; 

 opravy a údržba výrobků; 

 základní požadavky na bezpečnost při uvádění PZ do provozu a při jeho opravách;  

 montážní a technická dokumentace zařízení. 
 

Blok E2  
– zařízení pro regulaci tlaku plynů, rozdělení a charakteristika; 
– bezpečnostní prvky zařízení; 
– požadavky na stavební část zařízení;  

 požadavky na montáže potrubní části; 

 požadavky na montáže armatur a ostatních prvků PZ; 

 opravy na potrubní části, armaturách a ostatních prvcích PZ; 

 opravy a údržba výrobků; 

 základní požadavky na bezpečnost při uvádění PZ do provozu a při jeho opravách;  

 montážní a technická dokumentace zařízení. 
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Bloky F    
– názvosloví z oblasti zařízení pro rozvod plynu;  
– volba trubních materiálů, armatur a příslušenství;   

 vedení plynovodů a přípojek; 

 montáže a opravy plynovodů a přípojek;  

 montážní a technická dokumentace zařízení; 
– bezpečnostní prvky plynovodů a přípojek;  
– základní požadavky na bezpečnost při uvádění plynovodů a přípojek do provozu, při jejich opra-

vách a jejich odstavení z provozu.  
 
Bloky G 
– rozdělení a charakteristika plynových spotřebičů; 
– provoz plynových spotřebičů; 
– požadavky na umístění plynových spotřebičů; 
– požadavky na zařízení pro odvod spalin; 
– způsoby připojení plynových spotřebičů; 
– bezpečnostní prvky plynových spotřebičů;    
– zásady uvádění plynových spotřebičů do provozu;  

 požadavky na opravy a údržbu plynových spotřebičů; 

 technická dokumentace plynových spotřebičů.  
 
Časový rozsah výuky jednoho bloku se doporučuje 2 až 4 vyučovací hodiny. 
 

 
6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 Činnosti provedené podle technických pravidel odpovídají stavu vědeckých a technických poznatků. 

Odchýlení se od těchto pravidel při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je 
deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpovědnost s vědomím 
skutečnosti, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat. 

 
 
7 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 
7.1 České technické normy 
 
ČSN EN 45020 Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník 
(01 0101)  
ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovovodní instalace 
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady 
(01 8010) navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie 

kovov 
ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 
ČSN EN 203-1 Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné 
(06 1901) požadavky na bezpečnost 
ČSN 06 3003 Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení 
ČSN EN 746-2 Průmyslová tepelná zařízení – Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke 
(06 5011) spalování a manipulaci s palivy 
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla 
ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla 
ČSN EN 1012-1 Kompresory a vývěvy – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Vzduchové kompresory 
(10 5012)  
ČSN EN 1012-2+A1 Kompresory a vývěvy – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Vývěvy 
(10 5012) 
ČSN EN 1012-3 Kompresory a vývěvy – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Procesní kompresory 
(10 5012) 
ČSN 10 5190 Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny 
ČSN EN 13480-1 Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně 
(13 0020) 
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 
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ČSN EN 1594 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad  
(38 6410) 16 bar – Funkční požadavky 
ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do  
(38 6413) 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky   
ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do  
(38 6413) 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší 

provozní tlak do 10 bar včetně)  
ČSN EN 12007-3 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do  
(38 6413) 16 bar včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 
ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do  
(38 6413) 16 bar včetně – Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 
ČSN EN 12007-5 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do  
(38 6413) 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – specifické funkční požadavky  
ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – 
(38 6417) Funkční požadavky 
ČSN EN 1776 Zařízení pro zásobování plynem – Systémy měření plynu – Funkční požadavky 
(38 6435) 

ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak  5 bar –  
(38 6441) Provozní požadavky 
ČSN EN 12279 Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční požadavky 
(38 6443) 
ČSN 38 6461 Kyslíkovody 
ČSN 38 6462 Zásobování plynem – LPG – Tlakové stanice, rozvod a použití 
ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů 
ČSN EN 12 583 Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky 
(38 6481) 
ČSN EN 1918-1 Zařízení pro zásobováním plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 1:  
(38 6490) Doporučení pro zásobníky v aquiferech 
ČSN EN 1918-2 Zařízení pro zásobováním plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 2: 
(38 6490) Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích 
ČSN EN 1918-3 Zařízení pro zásobováním plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 3 
(38 6490) Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách  
ČSN EN 1918-4 Zařízení pro zásobováním plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 4: 
(38 6490) Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách 
ČSN EN 1918-5 Zařízení pro zásobováním plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 5: 
(38 6490) Doporučení pro povrchová zařízení  
ČSN 69 4911 Acetylenové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostní předpisy 
ČSN EN 13458-1 Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 1: Základní 
(69 7258) požadavky 
ČSN EN 13458-2 Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce,  
(69 7258) výroba kontrola a zkoušení 
ČSN 69 7904 Vyvíječe řízených atmosfér 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí 
ČSN 75 5050-1 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech – Část 1: 
(75 5050) Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty 
ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod 
ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené  
(85 2761) medicinální plyny a podtlak  
 
7.2 Technická pravidla a technická doporučení  
            
TPG 200 00  Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) 
TPG 201 01 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu 
TPG 205 01 Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy) 
TPG 301 01 Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG 
TPG 304 01 Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla 
TPG 304 02 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla  
TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) 
TPG 403 02 Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) v užitných prostorách vozidel, v přívěsech a 

maringotkách 
TPG 706 01 Rozvody vodíku 
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TPG 706 02 Rozvody dusíku 
TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení 
TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz 
TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu 

TPG 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky 
TPG 700 24 Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství 
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu 
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně 
TPG 703 01 Průmyslové plynovody 
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba  
TPG 800 02 Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod 

úrovní terénu 

TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení 
TPG 807 01 Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz 
TPG 811 01 Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz. 
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
TPG 905 02 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynových zařízení na LPG 
TPG 908 02 Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 

50 kW a větším 
TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků na plynovodech a plynovodních 

přípojkách 
TPG 918 01 Odorizace zemního plynu 
TPG 925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu 
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 
TPG 943 01 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu 
 
7.3 Právní předpisy 
 
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů  
85/1978 Sb. Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
21/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů  
48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů  
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů  
91/1993 Sb. Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách  
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  
87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách 
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů  
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
406/2004 Sb.  Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu  
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů  
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů  
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40/2009 Sb. Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 

pozdějších předpisů 
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), ve znění pozdějších předpisů 
89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
344/2012 Sb. Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu 

dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů 
320/2015 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon 

o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů 
34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 

signálů 
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VZOR PODKLADŮ PRO ORGANIZACI ODBORNÉHO PŘÍPRAVNÉHO KURZU 
 

 

 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI  
K MONTÁŽÍM A OPRAVÁM VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ  

PODLE TPG 927 01 
 

 
Organizátor kurzu:……………………………………………………………………………………….  

 
 
 Název a zaměření kurzu: ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 Datum konání:                           od ………………………                       do………………………… 
 
 

ČASOVÁ A OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU 
 

Předmět Počet hodin Jméno lektora Podpis lektora 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
Osnovy přednášek lektorů přiloženy. 

PŘÍLOHA 1 – 1/2 
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PREZENČNÍ LISTINA POSLUCHAČŮ  

 
 

Datum konání kurzu: od ………………………  do………………………… 
 

 
Jméno a příjmení 

 posluchače 
Datum 

 narození 
Organizace 

Podpis  
posluchače 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

PŘÍLOHA 1 – 2/2 
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VZOR OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉHO PŘÍPRAVNÉHO KURZU 
 
 

OSVĚDČENÍ č. ........ 
 

o absolvování odborného přípravného kurzu  
 Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení 
k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení  

 
platnost tohoto Osvědčení 1 rok od data vystavení 

 
 

 
 

Jméno a příjmení absolventa kurzu: ...........................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

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

V rozsahu: ......................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum vystavení Osvědčení: .....................................  
 
 
 

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

Podpis, razítko organizátora kurzu 

PŘÍLOHA 2  
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KÓDOVÉ ROZDĚLENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Přehled kódových rozdělení plynových zařízení a ostatních zařízení, činností a souvisejících prvků pro 
Informační systém GAS je uveden přehledně v následující tabulkové formě. 
 
1 Zařízení pro těžbu, výrobu a úpra-

vu plynů 
100 Všeobecně 
101 Generátory 
102 Vyvíječe 
103 Dělicí zařízení pomocí tlaku a teploty 
104 Elektrolyzéry 
105 Odpadové technologie 
106 Těžba plynu 
107 Výroba řízených atmosfér 
 
2 Zařízení pro skladování a přepravu 

plynů 
200 Všeobecně 
201 Podzemní zásobníky 
202 Tlakové zásobníky stlačených plynů 
203 Tlakové zásobníky zkapal. plynů 
204 Beztlakové kryogenní zásobníky 

a nádoby 
205 Plynojemy 
206 Lahve 
207 Sudy 
208 Železniční cisterny 
209 Automobilové cisterny 
210 Bateriové vozy a přepravníky 
211 Kontejnery. Tankery 
212 Palivové nádrže dopravních prostřed-

ků 
213 Kartuše. Jiné nádoby 
 
3 Zařízení pro plnění nádob plyny 
300 Všeobecně 
301 Plnírny plynů 

302 Samostatné jednoúčelové plnicí zaří-
zení 

303 Přepouštěcí zařízení 
304 Plnicí zařízení dopravních prostředků 
305 Jiná plnicí zařízení 
 
4 Tlakové stanice plynů 
400 Všeobecně 
401 Tlakové stanice s mobilním zdrojem 
402 Tlakové stanice se stabilním zdrojem 
403 Tlakové stanice v mobilních prostřed-

cích 
 
5 Zařízení pro zkapalňování a odpa-

řování plynů 
500 Všeobecně 
501 Zkapalňovací stanice 
502 Odpařovací stanice 
 
6 Zařízení pro zvyšování a snižování 

tlaku plynů 
600 Všeobecně 
601 Samostatné kompresory 
602 Kompresorové stanice 
603 Dmychadla 
604 Dmychadlové stanice 
605 Regulační stanice 
606 Regulační řady 
607 Přepouštěcí stanice 
608 Regulační zařízení s expanzní tur-

binou 
609 Samostatné regulátory (domovní, 

blokové apod.) 
610 Spotřebičové regulátory 

611 Vyrovnávací regulátory 
612 Redukční ventily 
 
7 Zařízení pro rozvod plynů 
700 Všeobecně 
701 Dálkovody 
702 Místní plynovody a přípojky 
703 Prům. plynovody (centrální rozvody) 
704 Domovní plynovody 
705 Rozvody v kolektorech 
706 Rozvody technických plynů 
707 Rozvody medicinálních plynů 
 
8 Zařízení pro spalování plynů 
800 Všeobecně 
801 Hořáky vestavné 
802 Samostatné hořáky přenosné 
803 Lokální spotřebiče 
804 Velkokuchyňské spotřebiče 
805 Plynové pece 
806 Plynové kotle, kotelny 
807 Tepelné zářiče 
808 Plynové kahany 
809 Prádelní zařízení 
810 Plynová svítidla 
811 Stabilní plynové motory 
812 Plynové spalovací turbiny 
813 Zařízení pro chlazení 
814 Palivové články 
815 Zásobníkové ohřívače 
816 Kempingové a sportovní spotřebiče 
817 Vzduchové ohřívače, sušící zařízení 
818 Vyvíječe páry 
 
 

Ostatní zařízení, činnosti a související prvky, které jsou společné jedné nebo více základním skupinám 1 až 8 nebo tvoří samostatnou 
problematiku jsou dislokovány do samostatné průřezové skupiny 9. Všechny základní skupiny a průřezová skupina 9, dále tříděné 
příslušným dvojčíslím umožňují další rozdělení až do 99 možností. 
 
9 Ostatní zařízení, činnosti a souvi-

sející prvky 
900 Všeobecně 
901 Základní pojmy, měřicí jednotky, pře-

počty 
902 Složení, vlastnosti plynů, spalovací 

vlastnosti, analýza 
903 Vzorce, výpočty, diagramy, tabulky 
904 Značky a tabulky pro plynová zaří-

zení 
905 Plynárenství všeobecně 
906 Projektování všeobecně 
907 Zemní práce 
908 Vzduchotechnika a větrání 
909 Vytápění, zařízení pro vytápění, TUV 
910 Chlazení, klimatizace 
911 Kombinované způsoby získávání tep-

la a el. energie 
912 Použití plynu v dopravě 
913 Kontroly a inspekce 
914 Zkoušky, revize 
915 Odborné a znalecké posudky 
916 Opravy, údržba, servis, montáž 
917 Provoz plynového zařízení 
918 Odorizace, odorizační zařízení 
919 Dokumentace 
920 Koroze – ochrana materiálu 
921 Svařování, pájení, řezání 
922 Předpisy, normalizace, harmonizace 
923 Zkušebnictví, certifikace, homologa-

ce, akreditace, registrace 
924 Ekologie a ochrana životního pro-

středí 
925 Bezpečnost a hygiena práce 
926 Požární ochrana 

927 Vzdělávání, školení 
928 Výbuchy, exploze, detonace 
929 Nehody, havárie, úrazy, pohotovost 
930 Doprava, manipulace a skladování 
931 Likvidace odpadů 
932 Automatizace, řídící a sdělovací sys-

témy 
933 Stroje, součásti strojů 
934 Měřicí zařízení, měřicí přístroje, me-

trologie 
935 Armatury – všeobecně 
936 Trubky, tvarovky a spojovací části 
937 Zabezpečovací zařízení 
938 Detekční zařízení, analýza plynů 

a spalin 
939 Hadice a flexibilní spoje 
940 Stavby a části staveb 
941 Komíny, kouřovody, odtahy spalin 
942 Těsnicí materiály 
943 Chemické výrobky 
944 Elektrická zařízení 
945 Výrobky z plastů 
946 Příslušenství rozvodů plynů 
947 Redakční problematika 
948 Rozhovory, dotazy, odpovědi 
949 Činnost ČPÚ, ČSTZ, ČPNS apod. 
950 Veletrhy, výstavy, konference apod. 
951 Technické plyny, související zařízení 
952 Hospodářská soutěž, státní regulace 
953 Adresáře, seznamy apod. 
954 Odborná literatura, katalogy apod. 
955 Vynálezy, užitné vzory, ochranné 
 známky 
956 Armatury uzavírací 
957 Armatury regulační, regulátory 

958 Armatury bezpečnostní 
959 Armatury – filtry 
960 Armatury – kompenzátory 
961 Čerpadla 
962 Pomocná zařízení, nářadí, přípravky 
 apod. 
963 Zařízení kanceláří, administrativa 
964 Instalace všeobecně 
965 Technická a inženýrská činnost 
966 Prodej, obchod, pronájem 
967 Konstrukce, konstrukční materiály, 

upevňovací technika 
968 Tlaková zařízení, výměníky, 

rekuperátory apod. 
969 Výroba, výrobci 
970 Činnost GAS s.r.o 
971 Izolační materiály 
972 Cenové informace, ekonomika, pod-

nikání 
973 Poradenství 
974 Sanitární technika 
975 Výzkum, vývoj 
976 Rekonstrukce, sanace, bezvýkopové 

technologie 
977 Informatika, komunikace, statistika 
978 Změna druhu plynu nebo jeho tlaku 
979 Energetika 
980 Zkapalněný zemní plyn (LNG), souvi-

sející zařízení 
981 Zkapalněné uhlovodíkové plyny 

(LPG), propan, butan a jejich směsi 
982 Stlačený zemní plyn (CNG), souvi-

sející zařízení 
983 Bioplyn, skládkový a kalový plyn  

 

PŘÍLOHA 3 (Informativní) 


