VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018

Zpráva o činnosti České asociace technických plynů za rok 2018
V roce 2018 ČATP sdružovala 18 členů, zařazených do 5 členských kategorií.

Firma
Linde Gas a.s.
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Messer Technogas s.r.o.
SIAD Czech spol. s r.o.
Riessner Gase s.r.o.
AIR LIQUIDE CZ, s.r.o.
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Chart Ferox a.s.
MZ Liberec, a.s.
APT, spol. s.r.o.
GCE, s.r.o.
Cryoservis s.r.o.
Wimmer Transportdienst, spol. s.r.o.
M+L Logistik s.r.o.
Dräger Medical s.r.o.
EngTrade spol. s r.o.
Lineq s.r.o.
VSK Profi, s.r.o.
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5

Výše členských příspěvků v roce 2018:
Výše členských příspěvků byla odhlasována na členské schůzi dne 3. května 2017.
Představenstvo:
Ing. Petr Duda - předseda
Ing. Martin Jirsa - místopředseda
Ing. Alexandr Lužný
Ing. Zdena Pojezná
Ing. Lubomír Herčík
Ing. Josef Plechatý
Ing. Václav Chrz, CSc.

Tajemnice:
Ing. Ludmila Dvořáková
Představenstvo a vedoucí pracovních skupin se sešli v roce 2018 celkem 3x, z toho
jedna schůzka byla v rámci členské schůze.

Činnost ČATP v roce 2018
1
Členská základna ČATP
V roce 2018 sdružovala ČATP 18 členských firem z následujících oblastí:
6 výrobců a distributorů plynů
- 10 ostatních firem (výrobci obalů, konstrukční a montážní společnosti)
2 transportní společnosti.
2
Pracovní skupiny
V rámci ČATP v roce 2018 pracovalo 6 pracovních skupin (PS):
- PS 1 - Bezpečnost práce, životní prostředí, požární ochrana
- PS 2 - Transport
- PS 3 - Tlakové lahve, vysokotlaká plnící zařízení, acetylenky
- PS 4 - Plyny pro potravinářství, oxid uhličitý a speciální plyny
- PS 5 - Medicinální plyny
- PS 6 - Kryogenní nádoby, procesní zařízení
Stručný popis činností jednotlivých pracovních skupin je přílohou výroční zprávy.
Zhodnocení činnosti pracovních skupin a plány činnosti na rok 2018 jsou obsahem
prezentace vedoucích pracovních skupin.
3
Kontrola hospodaření
Finanční kontrolu hospodaření za rok 2018 provedli:
Ing. David Klikar ze společnosti Messer Technogas s.r.o. a
Ing. Alexandr Lužný ze společnosti AIR PRODUCTS spol. s.r.o.
Výsledky kontroly jsou uvedeny ve zprávě o hospodaření za rok 2018.
4
Členství v EIGA
Členský příspěvek na rok 2018 - placeno v roce 2017.
Členský příspěvek na rok 2019 - placeno v roce 2018.
5
Akce pořádané EIGA a IGV
- EIGA Winter Session 2018
Nosné téma - „Transport Safety“
Zasedání se uskutečnilo v lednu 2018 v Bruselu a za ČATP se zúčastnili:
p. Pavel Miffek a Ing. Dalibor Novák.
Odborné poznatky byly účastníky zasedání prezentovány na členské schůzi ČATP
v dubnu 2018 a byly rozpracovány do plánu práce příslušné pracovní skupiny.
- EIGA Winter Seminar 2019, Brusel 30. - 31.1.2019
Nosné téma: „Medical Gases – a deep breath“
Zasedání se za ČATP zúčastnili pí. Veronika Borská, p. Filip Lukáš, p. Josef
Heřmanský.
Odborné poznatky jsou součástí prezentace na členské schůzi ČATP, v dubnu 2019;
- jarní zasedání Národních asociací se uskutečnilo v březnu 2018, v Gentu v Belgii. Za
ČATP se zúčastnila Ing. Zdena Pojezná. Výsledky jednání prezentovala na členské
schůzi v dubnu 2018.;
- pravidelné zasedání IGV Německo, se uskutečnilo v říjnu 2019, zúčastnila se

Ing. Zdena Pojezná. Všechny získané materiály byly rozeslány členům pracovních
skupin, kde jsou na schůzkách projednávány;
- jarní zasedání Národních asociací se uskutečnilo v březnu 2019, v Amsterdamu
v Holandsku. Zdena Pojezná zrušila svou účast ze zdravotních důvodů. Požadovaná
prezentace s komentářem a další materiál byla EIGA zasány. ČATP obdrží všechny
dokumenty ze zasedání, budou předány jednotlivým členským společnostem a
pracovním skupinám.
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Oblast spolupráce
V roce 2018 pokračovala spolupráce s EIGA i se státními orgány a organizacemi.
EIGA
Spolupráce v roce 2018 byla především zaměřena na překlady nových nebo
aktualizovaných dokumentů. Informace o dokumentech jsou předávány vedoucím
pracovních skupin. Podle zaměření pracovní skupiny jsou dokumenty vybírány,
překládány, korigovány a umístěny na www stránky ČATP.
Přehled všech dokumentů umístěných na www stránky ČATP je 2x ročně zaslán všem
členům ČATP.
Zpracování bezpečnostních listů a expozičních scénářů
Projekt dále pokračoval se zmenšenou intensitou i v roce 2018. Bezpečnostní listy je
nutné, podle nové legislativy, doplnit o tzv. expoziční scénáře. Členové PS-1 se
aktivně věnovali v roce 2018 této činnosti.
DEKRA CZ a.s.
Pokračovala spolupráce v rámci pracovní skupiny PS-2, jejímž externím členem je
zástupce společnosti. Členy skupiny pravidelně informuje o změnách a novinkách
týkajících se přepravy nebezpečných látek, změn legislativy. Navrhuje řešení
nestandardních situací při přepravě technických plynů a při silničních kontrolách
vozidel.
Odborní pracovníci společnosti přeložili v roce 2018 několik dokumentů EIGA,
korekturu provedli členové PS-2 a přeložené dokumenty byly umístěny na www
stránky ČATP.
V roce 2018 vydala EIGA „TP 57/18 ADR 2019 Main Changes Linked to Class 2
Transport“, který společnost DEKRA, jako garant ADR v České republice, překládá.
Překlad bude základním materiálem školení pro ostatní osoby zúčastněné na
přepravě nebezpečných látek, třídy 2, podle požadavků ADR 2019. Školení bude
uspořádáno pro zaměstnance členských společností ČATP a proběhne pod odborným
dohledem členů PS-2, která převzala garanci nad tímto školením. Školení se
uskuteční ve dvou termínech v Praze, po jednom termínu v Brně a v Ostravě. Školení
se bude konkrétně týkat přepravovaných nebezpečných látek třídy 2 a uskuteční se
v jarních měsících roku 2019.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ
Návrhy norem z oblasti působnosti TNK 103 „Tlakové lahve“ byly předávány
k vyjádření a připomínkám členům PS-3. Připomínky byly hromadně předávány
odbornému zpracovateli normy.
Návrhy norem posuzují a připomínkují členové PS-3. Souhrnné připomínky jsou
zasílány přímo zpracovateli normy.

Přehled připomínkovaných návrhů norem je uveden ve zprávě o činnosti PS-3 za rok
2018.
Své zástupce v TNK má Linde Gas a.s., VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. a GCE, s.r.o.
Ostatní členské společnosti ČATP jsou informovány prostřednictvím tajemnice.
Normy z oblasti kryogenních zařízení jsou sledovány a připomínkovány
prostřednictvím členů pracovní skupiny PS-6. Členem této TNK je zástupce Chart
Ferox a.s.
Tvorbu a vydávání norem garantuje nadále agentura „Čas“.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Zástupci společnosti se podle potřeby zúčastňují schůzek pracovních skupin. V roce
2018 zůstala i nadále nosným tématem spolupráce 15tiletá lhůta periodické zkoušky
tlakových lahví.
Systém zaveden ve společnostech Linde Gas a.s. a Air Products spol. s r.o.
Na zavedení se připravuje společnosti SIAD Czech spol. s r.o.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
Spolupráce s touto organizací se v roce 2018 soustředila na diskusi o možnostech
dalšího školení pro inspektory SZPI. Dále se diskutovalo o kontrolách lahví v tzv.
černých plnírnách a o kritériích a vyhodnocení těchto kontrol. Kontroly musí probíhat
v souladu s platnou legislativou. Dotazy vznesené SZPI během roku 2018, byly členy
PS-4 zodpovězeny.
Státní úřad inspekce práce - SÚIP
Výjimka z roku 2006 nazvaná „Žádost o sjednocení přístupu k provozním
požadavkům pro stabilní vakuově izolované zásobníky na skladování
kryogenních kapalin“ byla aktualizována podle ustanovení normy ČSN EN ISO
21009-3 a předložena SÚIP Opava. Podle stanoviska SÚIP, které potvrzuje termíny
dle původního stanoviska z roku 2016. Nové řešení připadá v úvahu k projednání až
s novým zákonem o vyhrazených technických zařízeních.
Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL
Spolupráce se SÚKL probíhá prostřednictvím pracovní skupiny PS-5.
Jde o dlouhodobou spolupráci v oblastech zpracování a připomínkování pokynů a
dokumentů platných pro medicinální plyny.
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Změny v členské základně ČATP

Od 1.1.2019 se stala společnost R&T ČR s.r.o., Chýnice, členskou společností ČATP,
v kategorii 3. Představitelkou společnosti je paní Maria Balogh.
8
Interní činnost
Prezentace společnosti HEROSE
Pracovní skupina PS-6 zorganizovala v září 2018 prezentaci firmy HEROSE.
Uskutečnila se v Děčíně, v Brně a v Praze v Muzeu technických plynů společnosti
Linde Gas a.s.
Účastnilo se 50 zaměstnanců členských firem ČATP. Prezentace přinesla nové
poznatky a novinky v oblasti pojišťovacích ventilů a byla kladně hodnocena všemi
přítomnými.
Neoznačené tlakové lahve na území ČR
Pro řešení tohoto úkolu ustavilo představenstvo ČATP Ad hoc komisi.
Jedná se o řešení problematiky plnění tlakových lahví cizími subjekty, dovoz a
distribuci těchto lahví a spotřebu plynů z neoznačených (nebezpečných) tlakových
lahví na území ČR.
V roce 2018 pokračovala komise ve své práci. Při jednání se zástupci SZPI byli
zástupci ČATP požádáni o pomoc při zajištění analýz potravinářských plynů především odběru vzorků.
Byl odeslán dopis na MPO ČR. Na jeho podkladě došlo k jednáním s ČOI ČR. Ta
obdržela seznam známých „černých plníren od zástupců ČATP.
V současné době je připravování další jednání s mezi ČATP a ČOI ČR.
9
Publikační činnost 2018
Vydané tiskem:
- informační list „Kyslíková bezpečnost“
- dokument ČATP 01/2019 „Údržba a péče o lahev“
Zpracované dokumenty:
- internetová prezentace „Naše čisté bublinky“ - vytvořena a umístěna na www
stránky ČATP
- aktualizace dokumentu „Žádost o sjednocení přístupu k provozním požadavkům
pro stabilní vakuově izolované zásobníky na skladování kryogenních kapalin“.
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Základní kontakty
E-mail: catp@catp.cz
Internetová adresa ČATP: www.catp.cz
Internetová adresa EIGA: www.eiga.eu
Přístup k dokumentům EIGA: podle členství jednotlivých společností v EIGA.
Členové ČATP, jejichž mateřské firmy jsou členskými firmami EIGA, se přihlašují
pomocí vlastní e-mailové adresy a vlastního hesla.
Pro členy ČATP z členských firem, které nejsou členy EIGA, platí následující
přihlašovací údaje:
adresa:XXXXX
heslo: XXXXX
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Sledování úrazovosti a nehodovosti
Úrazovost a nehodovost jsou v jednotlivých plynařských firmách sledovány podle
metodiky EIGA. Statistika a grafické vyjádření úrazovosti a nehodovosti jsou přílohou
výroční zprávy.

Ing. Petr Duda
předseda představenstva

Praha, 29. března 2019

Ing. Ludmila Dvořáková
tajemnice

Zápis ze členské schůze České asociace technických plynů za rok 2018
Místo konání: Hotel PARK HOLIDAY, Praha 10, Benice
Datum: 10.4.02019
Členská schůze byla zahájena předsedou představenstva, přivítal všechny přítomné.
Zprávy o činnosti pracovních skupin

1.

• PS-1 Bezpečnost práce, životní prostředí, požární ochrana
Ing. Lubomír Herčík
• PS-2 Transport
Pavel Miffek
• PS-3 Tlakové lahve, vysokotlaká plnící zařízení, acetylenky
Ing. Miloš Řehák
• PS-4 Plyny pro potravinářství, oxid uhličitý, speciální plyny
Ing. Tomáš Uhlíř
• PS-5 Medicinální plyny
Ing. Veronika Borská
•

PS-6 Kryogenní nádoby, procesní zařízení
Ing. Jiří Křivan

Odborné referáty:

2.

• Winter Session 2019 – Medicinální plyny
Společnou prezentaci všech účastníků WS přednesl Ing. Filip Lukáš

3.

•

Chování tlakových lahví v prostředí požáru a likvidace mimořádných událostí
Prezentace Ing. Václava Kratochvíla, společnost KRASO a p. Jiřího Chmela

•

Nové poznatky a trendy při zvyšování bezpečnosti přepravy
Prezentace ředitele divize PhDr. Řezáč Ph.D z Centra dopravního výzkumu (CDV)

Formální část schůze

- Výroční zprávu za rok 2018 obdržela každá členská společnost v předstihu a k textu zprávy nebyly
žádné připomínky;
- Zprávu o finančním hospodaření za rok 2018, včetně kontroly finančního hospodaření za rok 2018,
představil Ing. David Klikar, finanční kontrolor.

Podle Stanov ČATP má hlasovací právo 10 členských společností, počet hlasů se řídí výší členských
příspěvků. Z těchto 10ti společností byli přítomni zástupci 9ti členských společností, kteří za dotčené
společnosti hlasovali.
- Společně hlasováno o:
• výroční zprávě za rok 2018
• o výsledcích finančního hospodaření za rok 2018 a zprávě o kontrole hospodaření za rok 2018.
Jednomyslně přijato.
- Podle čl. 6.2.2 Stanov ČATP bylo uvolněno představenstvo, finanční kontroloři a tajemnice.
Ing. Václav Chrz, CSc., představitel společnosti Chart-Ferox a.s., člen představenstva za členskou
kategorii 4 se vzdal svého členství a představitelem společnosti Chart-Ferox a.s., byl jmenován Ing. Jiří
Doležal, vedoucí inženýringu.
- Složení a volba nového představenstva
Jmenovaní členové:
• Ing. Petr Duda, Ing. Lubomír Herčík - Linde Gas a.s.
• Ing. Alexandr Lužný - Air Products s.r.o.
• Ing. Martin Jirsa - Messer Technogas s.r.o.
• Ing. Josef Plechatý - SIAD Czech spol. s r.o.
Volení členové:
• Ing. Zdena Pojezná - Riessner Gase s.r.o. - za členskou kategorii 3
• Ing. Jiří Doležal - Chart-Ferox a.s. - za členskou kategorii 4.
Složení představenstva bylo jednomyslně přijato.
- Nové představenstvo zvolilo předsedou představenstva ČATP ing. Petra Dudu, z Linde Gas a.s.
- Volba finančních kontrolorů, tajemnice
Jednomyslně zvoleni:
• finanční kontroloři: Ing. David Klikar, Ing. Alexandr Lužný
• tajemnice: Ing. Ludmila Dvořáková
- Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh výše členských příspěvků na rok 2020- jednomyslně přijato.
Termín zaplacení příspěvků na rok 2020: 31. březen 2020.
- Navrhované Usnesení bylo jednomyslně přijato - příloha zápisu.
- V rámci diskuze byl představen návrh nových www stránek ČATP. Po definitivním zpracování
nových stránek, bude i nadále jejich správcem Ing. Radek Müller.
- Výroční členskou schůzi ukončil předseda představenstva. Poděkoval všem přítomným za dosavadní
činnost, za přednesené prezentace a za organizační uspořádání schůze. Společným obědem byla výroční
členská schůze ČATP ukončena.
Zapsala: Ing. Ludmila Dvořáková
Praha, 15.4.2019

Přílohy:
Usnesení z členské schůze

Rozdělovník:
Linde Gas a.s.: Ing. P. Duda, Ing. L. Herčík, Ing. M. Řehák, Ing. D. Kouba, Ing. T. Uhlíř
AIR PRODUCTS spol. s.r.o.: Ing. A. Lužný
Messer Technogas s.r.o.: Ing. M. Jirsa, Ing. D. Klikar
SIAD Czech spol. s.r.o.: Ing. J. Plechatý
AIR LIQUIDE CZ s.r.o.: J. Strnad
Riessner Gase s.r.o.: Ing. Z. Pojezná
Chart - Ferox a.s.: Ing. V. Chrz, CSc., Ing. J. Křivan, Ing. Jiří Doležal
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.: Ing. J. Brož
R&T spol. s r.o.? Ing. M. Balogh
MZ Liberec, a.s.: Mgr. Ing. M. Hájek
APT, spol s.r.o.: Ing. V. Dynda, CSc.
CRYOSERVIS s.r.o.: R. Přibil
Dräger Medical s.r.o.: Ing. J. Drašar
EngTrade spol. s r.o.: Ing. M. Štok
GCE, s.r.o.: Ing. D. Krátký
Lineq s.r.o.: Ing. J. Poul
WTD spol. s.r.o.: P. Miffek
VSK Profi, s.r.o: M. Steinbrucker
M+L Logistij s.r.o.: J. Melzer

Usnesení

z členské schůze ČATP konané dne 10.4.2019 v hotelu Park Holiday Benice
Členská schůze
I. Schvaluje:
a) zprávu o činnosti asociace za rok 2018
b) výsledky hospodaření asociace za rok 2018 a zprávu o kontrole hospodaření za rok 2018
c) představenstvo ve složení:
2 členové kategorie 1: Ing. Petr Duda, Ing. Lubomír Herčík
3 členové kategorie 2: Ing. Josef Plechatý, Ing. Martin Jirsa, Ing. Alexandr Lužný
1 člen kategorie 3: Ing. Zdena Pojezná
1 člen kategorie 4: Ing. Jiří Doležal:
d) finanční kontrolory: Ing. David Klikar, Ing. Alexandr Lužný
e) tajemnice: Ing. Ludmila Dvořáková
f) návrh rozpočtu pro rok 2019.
II. Stanoví:
- členský příspěvek na rok 2020
- termín zaplacení příspěvků na rok 2020: 31. března 2020.
III. Ukládá:

a) členským firmám:
- informovat o vývoji úrazovosti v jednotlivých firmách s cílem minimalizace počtu pracovních úrazů. K
vykazování úrazovosti a nehodovosti používat výhradně metodiku EIGA
- informovat představenstvo asociace o případné změně kategorie členské firmy
- umožnit členům pracovních skupin účast na plnění úkolů podle zpracovaného plánu činnosti na rok
2019;
b) představenstvu asociace:
-

spolupracovat s orgány státní správy a státního odborného dozoru v oblasti výroby, přepravy a
skladování plynů i prostřednictvím pracovních skupin
zastupovat ČATP v EIGA
poskytovat garanci jednotlivým pracovním skupinám a účastnit se schůzek pracovních skupin
garantovat realizaci kampaní podle pokynů EIGA;
c) pracovním skupinám:
-

-

plnit úkoly podle zpracovaných plánů na rok 2019

sledovat změny v legislativě EU a ČR
sledovat vydávání technických norem z oblasti odborné činnosti skupiny
zpracovávat ve stanovených termínech korektury překladů vybraných dokumentů EIGA a předávat
upravené dokumenty k umístění na www stránky asociace;

d) tajemnici:
-

zajišťovat činnosti potřebné pro asociaci
organizovat schůzky představenstva a vedoucích pracovních skupin
vést účetnictví asociace
spolupracovat s EIGA:
- zajišťování účasti členů představenstva na setkáních zástupců národních asociací
- zajišťování účasti členů ČATP na zasedáních a odborných seminářích

-

zajišťovat překlady vybraných dokumentů a vydávání vlastních publikací a Informačních listů
2x ročně zpracovat a předat všem členům ČATP přehled všech dokumentů umístěných na www
stránky asociace
aktualizovat průběžně databázi členů všech pracovních skupin, včetně všech druhů spojení
spolupracovat se správcem www stránek - aktualizace stránek, umisťování překladů dokumentů a
nových vlastních dokumentů, včetně zápisů ze schůzek PS.

Benice, 10. 4. 2019

