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7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí 

 
 

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, 
OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB 

 

Konference se koná pod záštitou  
ministryně pro místní rozvoj České republiky a ČKAIT 

 

9. – 10. června 2015 
 

ve Wellness & Congress hotelu Sladovna, Černá Hora 3/5, okres Blansko 
 
 

Odborný program konference poskytuje ucelený přehled legislativních povinností souvisejících 
s požární ochranou staveb od stavebního záměru až po jejich užívání. Zabývá se dopadem nového 
Občanského zákoníku do oblasti stavebního práva a souvisejícími změnami předpisů v oblasti 
stavebního práva a požární ochrany, odpovědností a pravomocí osob podílejících se na jednotlivých 
fázích výstavby a užívání budov. 

 

Zařazeno do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT ohodnocením 2 kreditních bodů. 
Započítáváno do vzdělání v rámci certifikace odborné kvalifikace ČSJ a PKPO. 

 
Zažádáno o grant u Mezinárodního Visegrádského Fondu 
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PROGRAM KONFERENCE 
 

9. června 2015, úterý 
 
08.30 – 09.30 Registrace účastníků    (recepce hotelu Sladovna) 
 
 
 

DOPOLEDNÍ JEDNÁNÍ KONFERENCE   (konferenční sál hotelu Sladovna) 
 
09.30 – 10.00  Zahájení konference – přivítání účastníků, úvodní projevy 

10.00 – 10.30 Povinnosti stavebníka v souvislosti se stavebním záměrem 
    Ivana Nohová (PKPO) 

10.30 – 11.00 Stavební právo, přehled vydávání povolení a rozhodnutí nezbytných k realizaci 
stavby 

  Ing. Žanet Hadžić (MMR ČR) 

11.00 – 11.30 Přestávka na kávu 

11.30 – 12.00 Projektová dokumentace PBŘ, pravomoci a odpovědnost autora PBŘ 
    Ing. Petr Boháč (TNK 27) 

12.00 – 12.30 Stavební výrobky, zkušebnictví, pravomoci a činnost na stavbách 
    Ing. Jaroslav Dufek (PAVUS) 

12.30 – 13.30 Oběd  
 
 
 

ODPOLEDNÍ JEDNÁNÍ KONFERENCE   (konferenční sál hotelu Sladovna) 
 
13.30 – 14.00 Výkon dozoru nad trhem v oblasti stavebních výrobků 
    Ing. Monika Košlerová (ČOI) 

14.00 – 14.30 Projektant, autorizace, dokumentace staveb a požárně bezpečnostní řešení ve 
výstavbě z pohledu ČKAIT 

  Ing. Jindřich Pater (ČKAIT) 

14.30 – 15.00  Užívání stavby, povinnosti a odpovědnost majitele nebo provozovatele objektu 
   Ing. Petr Bebčák, Ph.D. (VŠB-TUO) 

15.00 – 15.30 Přestávka na kávu 

15.30 – 16.00 Vydávání stanovisek k užívání stavby 
  zástupce HZS ČR 
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16.30 – 17.00 Moderovaná diskuse u kulatého stolu k tématu konference za účasti zástupců 
  PKPO  - Ivana Nohová a Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 
  MMR ČR - Ing. Marcela Pavlová 
  ČKAIT  - Ing. Jindřich Pater 
  ČOI  - Mgr. Lucie Šnajdrová 
  HZS ČR - zástupce HZS ČR 
    TNK/27 - Ing. Petr Boháč 
  VŠB-TUO - Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 
  PAVUS - Ing. Jaroslav Dufek 

17.00 – 17.30 Diskuse účastníků konference 
 
 
 

SLAVNOSTNÍ VEČER       (sloupový sál hotelu Sladovna) 
 
19.00 – 19.45 Slavnostní přípitek a zahájení společenského večera 
   15 let historie PKPO 
   Předání ceny Mgr. Vladimíra Hápa 
   Předání vyznamenání prezidenta PKPO 

19.45 – 24.00 Společenský večer účastníků konference s rautem  
   živá hudba 

ukázka historických tanců s překvapením 
řízená degustace piva vedená sládkem pivovaru 

 
 
 

10. června 2015, středa 
 

DOPOLEDNÍ JEDNÁNÍ KONFERENCE   (konferenční sál hotelu Sladovna) 
 

09.30 – 10.00 Kontroly požárně bezpečnostních zařízení v praxi, druhy a způsoby jejich 
provádění, pohled z hlediska provozovatele činností, aplikace novely vyhlášky 

 Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (PKPO) 

10.00 – 10.30 Právní předpisy a podmínky na Ukrajině 
   Boris Platkevich (UUFTS Ukrajina) 

10.30 – 11.00 Právní předpisy a podmínky v Německu 
   zástupce společnosti DH – Mechatronic, SRN  

11.00 – 11.30 Přestávka na kávu 

 
 

ODPOLEDNÍ PROGRAM      (Pivovar Černá Hora) 
 
od 11.30  Exkurze do sousedního pivovaru Černá Hora (individuální program) 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

MÍSTO A DATUM KONÁNÍ  
 

09. – 10. června 2015  
 Wellness & Congress hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, okres Blansko 

 Prezence účastníků konference od 8.30 v recepci hotelu Sladovna 

 Jednání konference 1. den od 9.30 do 17.30 v konferenčním sále hotelu Sladovna  

 Slavnostní zahájení společenského večera v 19.00 ve sloupovém sále hotelu Sladovna 

 Společenský večer s rautem od 19.45 ve sloupovém sále hotelu Sladovna 

 Jednaní konference 2. den od 9.30 do 11.30 v konferenčním sále hotelu Sladovna 
 
 

JEDNACÍ JAZYK  
Jednacím jazykem je čeština. 
 
 

UBYTOVÁNÍ  
 
Ubytování účastníků je zajištěno ve Wellness & Congress hotelu Sladovna a ve smluvních ubytovacích 
zařízeních v blízkém okolí (objednávky se provádějí prostřednictvím hotelu Sladovna). Každý účastník 
si ubytování zajišťuje a hradí individuálně – vždy je nutné uvést, že je účastníkem konference. 
 

Kontakt pro rezervace a úhrady ubytování: 
recepce hotelu Sladovna 

+420 731 689 907 
recepce@hotelsladovna.cz 

 
Cena ubytování pro účastníky konference je za jednolůžkový pokoj 1 500 Kč a za dvoulůžkový pokoj 
1 500 Kč. Cena je včetně snídaně a vstupu do Wellness centra. 
 
Ceny jsou garantovány pouze při přihlášení a zaplacení poplatků do 17. května 2015. 
 
 

STRAVOVÁNÍ  
 

9. června 2015 
 
Pro účastníky je zajištěn oběd formou jednotného menu v místě konání konference, káva a 
občerstvení budou podávány v průběhu dopoledního i odpoledního programu v prostorách 
loveckého salonku. 

Společenský večer bude zahájen slavnostním přípitkem ve sloupovém sále. 

Večeře bude formou slavnostního rautu (doporučujeme společenské oblečení). 

ALERGENY: účastníky, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni se vyvarovat běžným pokrmům, 
prosíme o uvedení alergenů do přihlášky. 
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10. června 2015 
 
Stravování končí dopoledním občerstvením formou coffee breaku. 
 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM  
 
V průběhu konference se budou v prostorách vstupní haly hotelu Sladovna prezentovat firmy 
s tématikou požární ochrany.  

 
 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ  
 
Registrační místo pro prezenci účastníků bude otevřeno od 8.30 hod. na recepci v předsálí 
kongresového sálu.  
 
 

PŘIHLÁŠKY  
 
Účastníci konference budou zaregistrováni na základě zaslání vyplněné závazné přihlášky a zaplacení 
registračního poplatku. 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 17. května 2015 na e-mailovou adresu sekretariátu PKPO 
kancelar@komora-po.cz. 
 
 

REGISTRAČNÍ POPLATEK  (VLOŽNÉ) 

 

Členové PKPO a ČKAIT    2 900 Kč 
Základní cena      3 300 Kč 
 
 

ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU  
 

Registrační poplatek bude hrazen zálohově na účet PKPO č. 27-7227030257/0100 vedený u 

Komerční banky a.s. Praha 8.  
Jako variabilní symbol uveďte IČO objednatele. Daňové doklady budou zaslány po skončení 
konference. 
Ubytování je v organizaci hotelu a objednatele a jeho úhrada probíhá přímo. 
 
 
 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 17. května 2015 
 

 
 

mailto:kancelar@komora-po.cz?subject=7.%20odborna%20konference%20PKPO
http://www.komora-po.cz/article.php?id=1878
mailto:kancelar@komora-po.cz?subject=7.%20odborna%20konference%20PKPO%20-%20registrace%20ucastnika


7. odborná konference s mezinárodní účastí pořádaná Profesní komorou požární ochrany  
„Aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb“ Wellness & Congress hotel Sladovna, Černá Hora 9. - 10. června 2015 

 

Organizační garant: tajemník PKPO - Kolčavka 5, Praha 9 – Libeň, 190 00; kancelar@komora-po.cz, tel.:  +420 725 179 791, http://www.komora-po.cz 
Strana 6 (celkem 6) 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 
 

 
 
 
Pro odkaz na mapu klikněte: zde 
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