Bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. TPG 905 01) a základní požadavky na
bezpečnost provozu
1. listopadu 2022, 9:00 hod
Místo konání:
V učebně – U Plynárny 223/42, Praha 4 / ON-LINE

Školení je určeno pro pracovníky plynárenských přepravních a distribučních společností,
zabývající se provozem PZ, investiční činnosti, stavebně montážní firmy, projektové
a konzultantské firmy.
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 – 10:30

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(TPG 905 01 část II BOZP a PO) s návazností na TPG 925 01 Bezpečnost
a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím
výbuchu
Ing. Michal Rangotis, NET4GAS s.r.o.

10:30 – 10:40

Přestávka

10:40 – 11:35

Z1 TPG 905 01, část III -VI. Informace o připravované Revizi
Ing. Jiří Ježek, GasNet, s.r.o

11:35 – 12:20

Z1 TPG 905 01, část IX. Protikorozní ochrana
Daniel Hlinomaz, Pražská plynárenská Distribuce, a.s

12:20 – 12:30

Přestávka

12:30 – 13:15

Bezpečnostní opatření při pracích při zvýšeném nebezpečí u odpojů,
propojů a oprav na PZ do 5 bar z oceli
Luděk Bodlák, GasNet Služby, s.r.o

13:15

Závěr školení
UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VYHRAZENO
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Organizační pokyny
ORGANIZAČNÍ GARANCE
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle
ODPOVĚDNÁ OSOBA
Marika Víšková Matysová
Tel.: 731 062 074
e-mail: vzdelavani@cgoa.cz

VLOŽNÉ
Vložné standardní
2 240 Kč vč. DPH
Vložné pro členy ČPS a abonenty ČPS Online
1 950 Kč vč. DPH
VLOŽNÉ ZAHRNUJE
přednášky, osvědčení, elektronický sborník

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
Po potvrzení přijetí přihlášky bude vystavena faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail
kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo
faktury jako variabilní symbol. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od
uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad.
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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