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24. ročník
PROVOZNÍ BEZPEČNOST ODBĚRNÝCH
PLYNOVÝCH A PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
17.–18. května 2022
Hotel Černigov,
Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové

17. 5. 2022 PROGRAM
8:30–9:00

Registrace

9:00–10:30

Novinky a změny vyplývající ze zákona č. 250/2021 Sb. a připravující návrhy
nařízení vlády
Ing. František Fejgl, GasNet, s. r. o.
Pohled na kontroly a provozní revize za společnost GasNet, s. r. o.
Ing. Lubomír Žáček, GasNet, s. r. o.

10:30–10:50

Přestávka

10:50–12:20

TPG 704 01 - Domovní plynovody (a co na to vodík?)
Ing. Jakub Vrána, VUT Brno
Bezpečnost provozu dle TPG 905 01
Ing. Michal Rangotis, NET4GAS s. r. o.

12:20–13:05

Oběd

13:05–14:45

Budoucnost vodíku v plynárenské síti
Ing. Kateřina Vondráková, Český plynárenský svaz
TIČR a činnosti na vyhrazených plynových zařízeních
Karel Hnízdil, Technická inspekce České republiky
Praktické zkušenosti s prováděním revizí plynových zařízení, náležitosti
revizních zpráv a jejich nedostatky
Ing. Jaroslav Beránek, revizní technik a soudní znalec

14:45–15:05
15:05–17:05

Přestávka
TPG 905 01 (část I a III) a návaznost zákona č. 250/2021 Sb.
Ing. Jiří Ježek, GasNet, s. r. o.
Směs vodíku a zemního plynu – hledaní úniku, odorizace a měření
koncentrace plynu
Ing. Jan Borcovan, Line Control s. r. o.
Spaliny a jejich odvod při spalování tradičních i alternativních plynných paliv
Ing. Valtr Sodomka, MESSY s. r. o. / Komínová asociace – asociace pro optimalizaci
komínů a spalování, z. s.

17:10

Závěr prvního dne konference

18:00–21:30

Společenské setkání v prostorách hotelu Černigov

18. 5. 2022 PROGRAM
8:30 – 9:00

Registrace

9:00–10:30

Nové právní předpisy pro plynová zařízení po více než 40 letech. Zákon
o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem plynových zařízení a návrh
nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních
Ing. Jiří Kottnauer, Státní úřad inspekce práce
Nedostatky při provozování plynových spotřebičů dle TPG 704 01
Ing. Olga Vaňková, Státní úřad inspekce práce

10:30–10:50

Přestávka

10:50–12:20

Nedostatky při výstavbě plynovodů
Ing. Olga Vaňková, Státní úřad inspekce práce
Činnosti revizního technika plynových zařízení
Karel Hnízdil, Technická inspekce České republiky
Spolupráce HZS při zásahu na plynárenském zařízení
plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., generální ředitelství HZS ČR
Budoucnost nových plynů v plynárenství a dotační příležitosti
Ing. et Ing. Tereza Navrátilová, Český plynárenský svaz

12:20

Závěr konference a oběd

Změna programu vyhrazena

ORGANIZAČNÍ POKYNY

GAS 2022

Akce je určena odborným profesím v oboru plynárenských zařízení (revizní technici, projektanti, konstruktéři,
servisní a montážní pracovníci), zaměstnancům plynárenských společností, správcům bytových domů,
pracovníkům státní a veřejné správy a dalších institucí.
Součástí akce GAS 2022 je prezentace ﬁrem, výrobků, služeb, technologií.
Akce je zařazena do programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je hodnocena 5 body. V programu
celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 2 body.
Registrace
Přihlásit se můžete nejlépe do 10. 5. 2022.
Místo konání
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02, Hradec Králové.
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.
Ubytování
Je zajištěno v hotelu Černigov (cena není zahrnuta v účastnickém poplatku), rezervujte přímo v hotelu,
na e-mailu: reception.hchk@cpihotels.com, do předmětu e-mailu uveďte heslo: GAS 2022
Parkování je možné na placeném hotelovém parkovišti, které má omezenou kapacitu nebo v blízkém okolí
hotelu. Poplatek za parkovné není zahrnut v ceně za ubytování.

Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání,
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4.
Tel: 721 464 156, 731 062 074, e mail: vzdelavani@cgoa.cz
IČ: 00409928, DIČ: CZ00409928

