Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s.

seminář na téma

Nová legislativa
Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení
a o změně souvisejících zákonů a NV č. 191/2022 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Nová legislativa
k tlakovým zařízením- NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených tlakových zařízení a požadavcích
na zajištění jejich bezpečnosti.
Mediální partner

Lektoři:

Ing. Jiří Kottnauer, inspektor SÚIP
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj
a Liberecký kraj
Ing. Ladislav Ouhrabka
emeritní inspektor SÚIP pro tlaková zařízení

Místo konání:

Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s. Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
v areálu Střední odborné školy Jarov https://www.skolajarov.cz/kontakty/

Datum:

17. října 2022

Seminář je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání Certifikace
CTI ČR a je hodnocen 2 kred. body.

JEDNODENNÍ PROGRAM

09.00hodin

Registrace účastníků
coffee break

09.15hodin

Zahájení semináře
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR,
Ing. Dagmar Kopačková Ph.D. viceprezidentka CTI ČR, ředitelka TZB-info.cz, TV ESTAV.CZ

09.20hodin

Nová legislativa k tlakovým zařízením - NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených tlakových
zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Ing. Ladislav Ouhrabka – emeritní inspektor SÚIP pro tlaková zařízení

12.00 hodin

Oběd

12.30 hodin

Nová legislativa – zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a NV č. 191/2022 Sb. o vyhrazených
plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Ing. Jiří Kottnauer - inspektor SÚIP.

15.00 hodin

ZÁVĚR - DISKUZE
Dárek Rodinného pivovaru Bernard
Bernardova cena | Rodinný pivovar BERNARD a. s.

Moderovaná diskuse poskytne dostatek času pro zodpovězení dotazů z řad účastníků kurzu. Mezi
jednotlivými přednáškami bude dostatek času pro neformální diskuzi a vzájemnou výměnu informací.
Registraci účastníků zajišťuje sekretariát CTI ČR. Při registraci získá účastník rovněž formulář – „Anketa“.
Vyplněný formulář – „Anketa“ odevzdejte při převzetí Certifikátu CTI ČR, který obdržíte závěrem kurzu.
Kontakt na pořadatele:
Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s. , Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, tel. +420 541 120 565,
mobil:+420 730 190 840 cti@cechtop.cz cti2@cechtop.cz www.cechtop.cz
Poznámka: Tento programový list vychází z informací a upřesněných údajů k datu 6.9.2022
Změny v programu jsou vyhrazeny.

