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Co najdete
na www stránkách
âATP

I. Co je âeská asociace technick˘ch
plynÛ (âATP)
âATP je zájmov˘m sdruÏením právnick˘ch
osob, které v âeské republice vyrábûjí a/nebo
plní a distribuují technické plyny a které vyrábûjí
zaﬁízení pro jejich v˘robu a distribuci.
Je ãlenem European Industrial Gases Association
(EIGA).
Pﬁedmût ãinnosti âATP:
G podpora bezpeãnosti práce a ochrany
Ïivotného prostﬁedí pﬁi v˘robû, úpravû,
skladování, pﬁepravû a pouÏívání
technick˘ch plynÛ
G spolupráce v pracovních skupinách, které
pﬁipravují zákony, pﬁedpisy, normy a dal‰í
dokumenty ve sféﬁe bezpeãnosti práce
a ochrany Ïivotného prostﬁedí, vãetnû
pﬁekladÛ odborn˘ch a doporuãen˘ch
dokumentÛ
G poradenství v otázkách bezpeãnosti práce
a ochrany zdraví

âlenství:
âlenem âATP se mohou stát právnické osoby
se sídlem v âeské republice, jejichÏ ãinnost
souvisí s technick˘mi plyny. Dal‰í podrobnosti
vãetnû podmínek ãlenství, zaﬁazení ãlenÛ do
ãlensk˘ch kategorií, povinnosti ãlenÛ, pﬁípadné
podmínky zániku ãlenství jsou uvedeny ve Stanovách âATP.
Orgány âATP jsou:
G âlenská schÛze
G Pﬁedstavenstvo
G Tajemnice

III. Publikace

II. Pracovní skupiny
V rámci âATP pracuje 6 pracovních skupin
(PS), které jsou sestaveny ze zástupcÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch firem âATP. Externí znalci
mohou b˘t jmenováni ãleny PS po schválení
pﬁedstavenstvem. âATP mÛÏe publikovat
v‰echna rozhodnutí uãinûná pracovními skupinami jako oficiální nebo interní podklady.
Pracovní skupiny:
G PS-1 – Bezpeãnost práce, Ïivotní prostﬁedí,
poÏární ochrana
G PS-2 – Transport
G PS-3 – Tlakové lahve, vysokotlaká plnící
zaﬁízení, acetylenky
G PS-4 – Plyny pro potravináﬁství, oxid
uhliãit˘, speciální plyny
G PS-5 – Medicinální plyny
G PS-6 – Kryogenní nádoby, procesní
zaﬁízení
O pﬁedmûtu ãinnosti jednotliv˘ch PS naleznete více opût na na‰ich www stránkách.
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V˘sledky ãinnosti jednotliv˘ch pracovních skupin najdete v ãásti nazvané publikace. Zde jsou
umisÈovány v‰echny dokumenty, které âATP
vypracovala. Jedná se o vlastní publikace z oblasti
technick˘ch, medicinálních, potravináﬁsk˘ch
a speciálních plynÛ, informaãní listy, pﬁevzaté
dokumenty, kampanû, tréninkové balíãky, slovníãky pojmÛ.
Tato ãást stránek je rozdûlena do následujících
oblastí:
G Barevné znaãení lahví
G Bezpeãnostní listy
G Dokumenty, smûrnice
G Technické plyny
G Kampanû
G Tréninkové balíãky, prezentace
G Kryogenní nádoby
G UmisÈování odpaﬁovacích stanic
G Boãní pﬁípojky
G Plnící pﬁípojky
G Slovník
Pod jednotliv˘mi oblastmi najdete mnoho
odborn˘ch dokumentÛ a sdûlení, které vám
pomohou pﬁi pouÏívání technick˘ch, medicinálních, potravináﬁsk˘ch a speciálních plynÛ
v kaÏdodenní praxi.

IV. âlenská základna
V této ãásti www stránek naleznete seznam
v‰ech ãlensk˘ch firem âATP.
K dispozici je:
G logo a adresa spoleãnosti
G telefonické spojení a ãíslo faxu
G e-mailová adresa
G adresa www stránek

V. Na‰e kontakty
Chceme, abyste nás dobﬁe a jednodu‰e na‰li
a jsme vám k dispozici:
âATP, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
telefon: +420 272 100 143, 733 344 492
fax: +420 272 100 158
e-mail: catp@catp.cz; www.catp.cz
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