
 

Mediální partner: časopis PLYN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Český plynárenský svaz si Vás dovoluje pozvat na 

 
 
 
 

Školení plynárenských 
odborníků, novinky 

a technologie v oboru 
 

15.–16. října 2019 
Hotel OREA Wellness Santon, Brno 

 



 

_________________________________________________________________________________ 
 

Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00  Praha 4 
ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928 

Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724 
Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz 

Informace o akci 
 
Školení je určeno nejen pro revizní techniky PZ, servisní techniky, montážní pracovníky, 
projektanty, ale také pro pracovníky plynárenských společností, státní a veřejné správy 
a dalších institucí. 
 
Součástí setkání je doprovodná výstava a prezentace firem. 
 
Školení získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 5 bodů. V systému 
celoživotního vzdělávání ČKAIT získala akce 2 body. Účastníci obdrží osvědčení 
o absolvování školení. 

Místo konání a ubytování  
OREA Wellness Hotel Santon, Přístavní 38, Brno. 

Registrace 
Přihlásit se můžete do 10. října 2019 zasláním přihlášky e-mailem na adresu: 
vzdelavani@cgoa.cz či na adresu Český plynárenský svaz, oddělení vzdělávání,  
U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4. 

Účastnický poplatek 

 Členství Poplatek 

 Kolektivní člen ČPS 2790 Kč včetně 21% DPH 

 Individuální člen ČPS 2990 Kč včetně 21% DPH 

 Nečlen ČPS   3190 Kč včetně 21% DPH 

 
 
Účastnický poplatek obsahuje sborník přednášek tištěný, osvědčení o absolvování školení, 
občerstvení o přestávkách, oběd, večeře.  

mailto:cpsvaz@cgoa.cz
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Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00  Praha 4 
ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928 

Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724 
Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz 

Program 
1. den – 15. října 2019 

Čas Bod programu 
18:00 Registrace 
18:30 Zahájení a otevření doprovodné výstavy 
19:00 – 21:00 Společenské setkání 

2. den – 16. října 2019 

Čas Bod programu 
8:30 – 9:00 Registrace 
9:00 Zahájení a úvodní slovo 
9:00 –  10:30 Poznatky z dozorové činnosti TIČR 

Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D., Technická inspekce České republiky 
 
Zkušenosti z provádění kontrol SUIP a jejich výstupy 
Ing. Olga Vaňková, Státní úřad inspekce práce, OIP hl. m. Prahy 

10:30 – 11:00 Přestávka 
11:00 – 12:15 Revize plynových zařízení v obytných budovách, zjišťování 

a následné odstraňování nalezených závad, metody 
odstraňování úniku plynu. Zkušenosti z praxe revizního 
technika. 
Petr Musil, Revizní činnosti s.r.o. 
 
Budoucnost plynárenství – strategie a připravované legislativní 
změny 
Tereza Navrátilová, Český plynárenský svaz 

12:15 – 13:00 Oběd 
13:00 – 14:45 Zkušenosti s používáním trub z materiálu PE100RC v období 

2018–2019  
- Aktuálně používané materiály v GasNetu 
- Náležitosti dodávky PE trubek pod rámcovou smlouvou pro GS/GN 
- Zjištění ohledně hodnot MFR a jejich vlivu na pevnost a strukturu svaru 

Ing. František Humhal, GridServices, s.r.o. 

mailto:cpsvaz@cgoa.cz
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Poškození PZ třetí stranou + prevence GN/GS /rekapitulace 
některých zákonných pravidel, postup provozovatele vůči 
poškoditeli  

- Některé případy z praxe Materiál PE, mechanické spojky používané v GS 
na opravy poškození PZ třetí stranou 

- Mechanické spojky podle EN 1555 
- Mechanické spojky isiflo „šroubovací“ 
- Mechanické spojky Isiflo sprint „nástrčné“ 
- Mechanické spojky Elster Perfection Permasert „nástrčné“ 

Ing. František Humhal, GridServices, s.r.o. 
 
Dočasné a trvalé opravy plynovodů pomocí kompozitních 
materiálů 
Lubomír Prudil, SEPSafe s.r.o.  
 
 

15:00 Ukončení Školení 
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Informace o akci 
Bankovní spojení 

Po skončení konference 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 19101516. 
 
Při písemném zrušení přihlášky do 25. 9. 2019 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč.  
Při zrušení přihlášky po tomto datu budeme účtovat plné vložné. Zastoupení účastníka je 
možné a vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály zašleme 
poštou. 

Ubytování 
Rezervujte přímo v hotelu, e-mailem: santon@santon.cz či telefonicky +420 546 124 444, 
heslo: Český plynárenský svaz. 
 
Cena ubytování na jednu noc vč. snídaně vč. DPH – jednolůžkový pokoj 1 250 Kč, 
dvoulůžkový pokoj 1 410 Kč. 

Parkování 
V areálu hotelu je parkování zdarma. 

Doprava 
Hotel Santon se nachází v rekreační oblasti Brno-Bystrc, na břehu Brněnské přehrady,  
10 km od centra města. 
 
Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, 140 00  Praha 4.  
Tel: +420 241 049 705, 721 464 156, E-mail: mailto:vzdelavani@cgoa.cz,  
http://www.gasinfo.cz, https://www.cgoa.cz, IČ 00409928, DIČ CZ00409928 
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