květen 2010 - 000

ProfesníK
Vážení členové

Profesní Komory Požární Ochrany,
rádi bychom Vás touto cestou přivítali na valném
shromáždění PKPO.
Právě jste obdrželi nulté číslo občasníku ProfesníK.
Rádi bychom Vás tímto bulletinem informovali o dění
v PKPO. Naše představa je taková, že Vám přibližně
v čtvrtletním intervalu budeme přinášet:
• zajímavosti z členské základny,
• hodnocení realizovaných akcí,
• nově připravované akce,
• informace prezidia,
• novinky v legislativě a normách.
Budeme však rádi, pokud se i Vy aktivně zapojíte do
tvorby bulletinu ProfesníK. Navrhněte nám prosím
pravidelná témata, která Vás zajímají. Pošlete nám
článek, kterým byste svým kolegům rádi předali
nějakou informaci.

• Černohorský Jakub, Ing.
01.01.2010
• FABER BULDING SERVICE s.r.o.
01.01.2010
• Petr Maštálko s.r.o.
01.01.2010
• Fire Bohemia s.r.o.
02.02.2010
• Klimatherm spol. s r.o.
02.02.2010
• Staněk Richard
02.02.2010
• Tiller Pavel - TISKO
02.02.2010
• Unifast - CZ spol. s r.o.
02.02.2010
• GRENA a.s.
30.03.2010
• Valdmann Zbyněk
30.03.2010
.
Chtěli bychom Vás požádat o pomoc při rozšiřování
členské základny. Máte mezi svými obchodními
partnery společnost, která se zabývá činností
související s požární ochranou a dosud není členem
PKPO? Informujte ji o PKPO. Úplný seznam členů
naleznete na www.komora-po.cz.

HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH AKCÍ
Mezi nejvýznamnější akce realizované PKPO v období
od minulého valného shromáždění patří:

Nechceme však, aby se ProfesníK stal časopisem
plným reklam, ale abychom se společně pokusili
upozorňovat na problémy, které se nás přímo dotýkají
a na informace, které jsou pro nás významné.
V občasníku budou uvedeny vždy jen krátké informace
s případnými odkazy. Podrobnosti pak umístíme na
webové stránky PKPO.

Konference proběhla ve dnech 19.-20.5.2009 za podpory MV GŘ HZS a
ČKAIT v Hluboké nad Vltavou. Zúčastnilo se jí 162 platících účastníků a 16
hostů. Mezi účastníky byli i zástupci ze Slovenska, Polska, Maďarska a
Ukrajiny.

Bulletin ProfesníK Vám budeme zasílat ve formátu pdf
elektronickou poštou. Toto je tedy jediné číslo, které
dostáváte do rukou i v tištěné podobě.

• Setkání prezidentů komor
s vedením profesionálních hasičů v rámci Visegradské
čtyřky a Ukrajiny.

Své náměty a připomínky pro ProfesníK, konání valné
hromady i činnosti PKPO zašlete prosím na
e-mail: profesnik@komora-po.cz.
Věříme, že ProfesníK bude Váš pomocník.
Za redakční radu

Ing. Vilém Stanke
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ZAJÍMAVOSTI Z ČLENSKÉ ZÁKLADNY
K dnešnímu dni je členská základna PKPO 148 členů.
Od minulého valného shromáždění bylo přijato těchto
12 nových členů:
• Ertecna Lda, Portugalsko
09.06.2009
• PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA a.s. 02.09.2010

• 4. konference s mezinárodní účastí „Požární
bezpečnost v energetice - cesta od zdrojů elektrické
energie k jednotlivým požárně bezpečnostním
zařízením”.

Ve dnech 3.- 4.11.2009 se v Brně uskutečnilo historicky první setkání vedení
profesionálních hasičů z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska a Ukrajiny
s vedením profesních komor působících v těchto zemích. Akce se
uskutečnila pod záštitou generálního ředitele Hasičského záchranného
sboru ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána. Na tomto setkání si přítomní
zástupci jednotlivých zemí vyměnili zkušenosti v oblasti legislativy,
vzdělávání a prevence v oblasti požární ochrany.
Podrobnější informace naleznete na www.komora-po.cz

Pro následující období připravujeme tyto akce:

atraktivnost tohoto systému jsme připravili návrh změn
příspěvkového řádu na rok 2011, kde jsou
dosavadní bonusy rozšířeny o další zvýhodnění.

• říjen 2010
Seminář na téma „Jednotné doklady ke stavbě z
hlediska požární ochrany”.

NOVINKY V LEGISLATIVĚ A NORMÁCH

NOVÉ PŘIPRAVOVANÉ AKCE

• říjen 2010
Přípravné semináře na certifikaci odborné
kvalifikace na funkce „technik požárně
bezpečnostních zařízení” a „kontrolní technik požárně
bezpečnostních zařízení” pořádané v rámci
celoživotního vzdělávání.

V současné době se připravuje novela Vyhlášky MV
č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární
ochrany staveb - nejzásadnější novelizace se týká
parkování vozidel na CNG ve veřejných hromadných
prostorách určených veřejnosti. PKPO je navržena za
účastníka připomínkového řízení.

• 04.11.2010
Seminář na téma „Fasády a střechy z požárního
hlediska”, (pořádá centrum vzdělávání ve stavebnictví - Studio AXIS,

PROGRAM VALNÉ HROMADY

spol. s r.o. ve spolupráci s PKPO).

8,30 - 9,30

Prezence účastníků

9,30 - 10,30

1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové
komise, volba sčitatelů hlasů
3. Vystoupení hostů
4. Zpráva o činnosti PKPO za uplynulé
období
5. Zpráva o hospodaření PKPO za rok
2009
6. Zpráva revizní komise za rok 2009
7. Příspěvkový řád PKPO na rok 2011

• listopad 2010
Certifikace odborné kvalifikace na funkci „technik
požárně bezpečnostních zařízení”, „vedoucí technik
požárně bezpečnostních zařízení” a „kontrolní technik
požárně bezpečnostních zařízení”.
• květen 2011
5. konference s mezinárodní účastí - téma
konference zatím nebylo stanoveno, uvítáme náměty
na téma, která jsou pro Vás profesně atraktivní.

INFORMACE PREZIDIA
Možnosti rozšířených členských poplatků podle
nového příspěvkového řádu PKPO na rok 2010
využito celkem 19 členů PKPO - tj. 13% členské
základny.
Jednotlivými členy byly objednány následující
rozšířené služby:
• rozšířený členský poplatek
kategorie 1. - fyzické osoby ve výši 5.000,00 Kč
objednali 4 členové,
• rozšířený členský poplatek
kategorie 1. - právnické osoby ve výši 10.000,00 Kč
objednalo 5 členů,
• rozšířený členský poplatek
kategorie 2. - fyzické osoby ve výši 10.000,00 Kč
objednali 2 členové,
• rozšířený členský poplatek
kategorie 2. - právnické osoby ve výši 15.000,00 Kč
objednalo 8 členů.
Celkový výnos ze zavedení nového příspěvkového
řádu pro PKPO je 153.000,00 Kč.
Prezidium tímto děkuje všem členům, kteří se
rozhodli využít nabídky rozšířených služeb a tím
podpořit činnost PKPO. Věříme, že jim toto rozhodnutí
přineslo a ještě přinese finanční úspory díky využití
bonusů formou slev a bezplatných akcí. Pro ještě větší

10,30 - 11,00 Přestávka na kávu
11,00 - 12,30 8. Plán činnosti PKPO na období
2010/2011
9. Návrh rozpočtu na období
2010/2011
10. Diskuse k plánu činnosti a
rozpočtu, náměty členů PKPO
11. Vyhlášení výsledků soutěže „Zlatý
plamen”
12. Usnesení a závěr
12,30 - 15,30 Oběd a společenské posezení

