
 

 
Projekt: Vzdělávání zaměstnanců členských organizací Českého plynárenského svazu je spolufinancován Evropskou unií. 
Registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005960. 

Projekt realizuje Český plynárenský svaz. 

 
 

Český plynárenský svaz si Vás v rámci projektu 
"Vzdělávání zaměstnanců členských organizací ČPS“ 

dovoluje pozvat na 
 

 

ŠKOLENÍ 
Provozování OPZ v bytových domech, provoz,  

rekonstrukce a plynové spotřebiče 
12. června 2018 

Místo konání: innogy  - GridServices, s.r.o.  
Plynárenská 499/1 602 00 Brno 

 
 

Pro koho je akce určena: 
Montéři domovních plynovodů, pracovníci plynárenských společností, stavebně montážní 
organizace, revizní techniky PZ, projektové a inženýrské firmy. 
 
Akreditace:  
Školení je zařazeno do programu odborného plynárenského vzdělávání a účast je 
hodnocena 2 body.  
V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 1 kreditem. 

 
PROGRAM: 
8:45–9:00      Prezence účastníků  
 
9:00–10:00   Přívod spalovacího vzduchu a větrání prostor, v nichž jsou umístěny 
                      plynové spotřebiče 
     Ing. Ivan Vališ, SCF servis, s. r. o. 
 
10:00–10:40  Předpisy pro plynová zařízení – plynovody v budovách a materiály 
                       Ing. Jakub Vrána, VUT Brno                  
 
10:40–10:50 Přestávka na kávu  

10:50–11:35   Instalace, provoz a údržba spalinových a vzduchospalinových  
                       systémů plynových spotřebičů 
       Ing. Waltr Sodomka, MESSY s. r. o. 
 
11:35–12:30   Detekce CO 
      Ing. Zdeněk Vafek – Dräger Safety s. r. o. 
 
12:30–13:00   Přestávka na oběd  

13:00–13:45  Nedostatky při provozování OPZ 
    Ing. Olga Vaňková – Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu 
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13:45–14:45  Bezpečnost provozu plynových spotřebičů pohledem právních  
      a technických předpisů. 
   Ing. Olga Vaňková – Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu 
 
14:45–15:00 Přestávka na kávu 
 
15:00–16:00   Odpovědnost majitele, provozovatele a uživatele plynových  
                       zařízení při provozování OPZ a kontrolní činnost na OPZ 
   Ing. Olga Vaňková – Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu 
 
 
16:00–17:30 Kontrolní činnost na OPZ z pohledu OIP 
     Ing. Olga Vaňková – Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu 
 
 
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
 
S ohledem na získanou dotaci na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských 
organizací Českého plynárenského svazu registrační číslo 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005960, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a 
adaptability pracovní síly je cena pro všechny kolektivní členy, kteří splní podmínky, 
dotována.  
 
REGISTRACE: 
Zájemci z řad zaměstnanců kolektivních členů prosím přihlaste se nejpozději do 10. května 2018: 

           František Sochor 
           tel.: 241 049 705, 721 464 156 
           e-mail: vzdelavani@cgoa.cz 

 
ÚČASTNICKÝ POPLATEK (pro ostatní, tj. pro kolektivní nečleny): 
Vložné činí:       1 655 Kč vč. DPH 
Snížené pro individuální členy ČPS a abonenty GAS Online: 1 555 Kč vč. DPH 

 

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU  
Po skončení školení Vám bude vystaven daňový doklad do 15 dnů po uskutečněném 
zdanitelném plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb. Při platbě, prosím, uveďte číslo faktury 
jako variabilní symbol, specifický symbol je 160518.  
 
Tato přihláška je závazná 
 
Kapacita školení je omezená. 
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