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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 

 Školení je určeno pro technické a provozní pracovníky plynárenských společností, zástupce 
projektových a konzultantských firem, výstavbové společnosti.  
 
Školení získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 2 body. Účastníci obdrží 
osvědčení o absolvování školení. V programu celoživotního vzdělávání ČKAIT akce hodnocena 1 
kreditem.  
 
Přednášejí odborníci a lektoři registrovaní v systému odborného plynárenského vzdělávání a další 
odborníci z praxe.  

Program 

8:45 – 9:00 Prezence účastníků 

9:00 – 9:45 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci 
v prostředích s nebezpečím výbuchu, TPG 925 01 
Ing. Jaroslav Beránek, revizní technik s dlouholetou praxí v plynárenství vč. soudního 
znalectví 

9:45 – 9:55 Přestávka 

9:55 – 10:40 Bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, NV č. 406/2004 Sb. 
Ing. Jaroslav Beránek, revizní technik s dlouholetou praxí v plynárenství vč. soudního 
znalectví 

10:40 – 10:50 Přestávka 

10:50 – 11:35 Základní právní předpisy BOZP a požární ochrany 
Ing. Jaroslav Beránek, revizní technik s dlouholetou praxí v plynárenství vč. soudního 
znalectví 

11:40 Závěr školení 

UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VYHRAZENO 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 
v plynárenství při práci v prostředích 
s nebezpečím výbuchu, TPG 925 01,  

NV 406/2004 Sb. 

2. února 2021, 9:00 hod 

Místo konání:  

• U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4  
(pouze v případě uvolnění nařízení vlády) 

• ON-LINE 

mailto:cpsvaz@cgoa.cz
mailto:plyn@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 

Organizační pokyny 

ORGANIZAČNÍ GARANCE VLOŽNÉ  
Český plynárenský svaz Vložné standardní 2 240 Kč vč. DPH 
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle Vložné pro členy ČPS a abonenty ČPS Online 
  1 950 Kč vč. DPH 
ODPOVĚDNÁ OSOBA  
Ing. Milena Jarošová VLOŽNÉ ZAHRNUJE 
Tel.: 731 502 092 přednášky, osvědčení, elektronický sborník 
e-mail: vzdelavani@cgoa.cz  
 
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. 
Při písemném zrušení přihlášky do 4 dnů před termínem školení účtujeme manipulační 
poplatek 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 
předáme. 
 
POKYNY K REALIZACI ON-LINE (MS Teams) 
Přihlašovací údaje k on-line kurzu zašleme registrovaným účastníkům nejdéle dva dny před 
konáním. Pokud údaje neobdržíte, zkontrolujte, prosím, složku nevyžádané pošty a kontaktujte 
nás. 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
U Plynárny 223/42, vchod 56 B 
140 00 Praha 4 – Michle, místnost č. 127 
 
DOPRAVNÍ SPOJENÍ 
Ze stanice metra „C“ Kačerov autobusem č. 150  
ze stanice metra „B“ Karlovo nám. TRAM č. 14 
ze stanice metra „C“ I.P.Pavlova TRAM č. 11 
do zastávky Plynárna Michle 
 
VJEZD AUTEM 
Z ulice U Plynárny vjeďte dále do areálu (brána hned u vjezdu do areálu je zamknutá), jeďte až 
před vrátnici se závorou, před ní zatočte vlevo a pak znovu doleva. 
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