
Vás srdečně zvou na odborný seminář

Bezpečný provoz  
plynových zařízení

XXXII. ročník

Program

08:30 Registrace účastníků 

09:00 Odborný program 

  Vydané odpovědi na dotazy k nové právní úpravě pro plynová zařízení
Ing. Jiří Kottnauer -  inspektor SÚIP - OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

  Změny, úpravy a postupy při  revizích vyhrazených  tlakových  zařízení – stručně 
a přehledně
Petr Matěják -  jednatel PLANTinspekta s.r.o.

  Aktuální nedostatky při provádění revizí plynových zařízení
Ing. Monika Kloudová - inspektorka SÚIP - OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj 
Ing. Jiří Kottnauer -  SÚIP - OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

  Současné požadavky Technické inspekce České republiky při ověřování odborné 
způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních 
po nové právní úpravě
Ing. Pavel Jirásek -  inspektor TIČR – pobočka Ústí nad Labem

  Praktické zkušenosti a nedostatky při montáži vlnovcových potrubí a ohebných 
připojení plynových spotřebičů. Chybné aplikace moderní technologie
Jan Polák - Merabell Technologies s.r.o.

  Diskuse a zodpovězení dotazů
Ing. Jiří Kottnauer – OIP

  Losování účastníků, předání cen a závěr semináře. 

Termín konání:  25. ledna 2023

Místo konání: Univerzita J.E.Purkyně  
Pasteurova 1,  
400 96 Ústí nad Labem 

Časový rozsah: 9:00–14:30 hod. 
(prezence od 8:30 hod.)

Seminář byl uznán v systému certifikace dle TPG 923 01. Účast na tomto semináři 
je v systému odborného plynárenského vzdělávání hodnocena 2 body.



Místo konání:
Univerzita J.E.Purkyně 
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem 

Vložné:
2 500 Kč (+ 21% DPH), tj. 3 025 Kč (vč. DPH)
(v ceně je sborník přednášek a drobné občerstvení)

Odborná garance:
Ing. Jiří Kottnauer
soudní znalec, inspektor PZ SÚIP, montážní pracovník, 
revizní technik a lektor odborného plynárenského 
vzdělávání
SÚIP – OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Organizační garance  
(informace, přihlášky, platby):
KAPKA PLUS s.r.o.,  
Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava Hrabová

Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. – 792 307 805,  
k.latalova@kapkaplus.cz
Karin Hamplová – 606 384 223,  
info@kapkaplus.cz

KAPKA PLUS s.r.o. je vedená u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 65755.
Organizace se řídí obchodními podmínkami uveřejněnými
na https://kapkaplus.cz/obchodni-podminky/
Daňový doklad bude zaslán e-mailem.
Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

organizační pokyny

Závazná přihláška

Příjmení, jméno, titul:

............................................................................................................... 
Firma / organizace:

............................................................................................................... 
Ulice:

............................................................................................................... 
Město:

............................................................................................................... 
PSČ:   Tel.:

........................................ ................................................................... 
e-mail:

............................................................................................................... 
IČ:   DIČ:

........................................ ...................................................................

Závazně objednávám:

 3 025 Kč (vč. DPH)

Potvrzujeme, že jsme dne............................................

uhradili částku............................................................Kč 

na účet organizátora semináře 
KAPKA PLUS s.r.o. vedený u Československé 
obchodní banky, č.ú.: 274367934/0300, 
variabilní symbol: 462300.

Razítko, podpis: .............................................................

na 
odborný seminář

BEZPEČNÝ PROVOZ PLYNOVÝCH ZAŘÍZEN  
25. ledna 2023

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete
nejpozději do 19. ledna 2023:
a)  e-mailem na adresu k.latalova@kapkaplus.cz,
b)  poštou a adresu KAPKA PLUS s.r.o.
 Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava-Hrabová
Platbu za vložné poukažte, prosím,
na účet organizátora akce semináře
KAPKA PLUS s.r.o., č.ú.: 274367934/0300, variabilní
symbol: 462300.

Uzávěrka přihlášek 19. ledna 2023


