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ProfesníK
Vážení členové Profesní Komory Požární Ochrany,
držíte v rukách (nebo spíš vidíte na svých monitorech) další
číslo našeho občasníku. A to v čase těsně před valným
shromážděním, letos volebním, tedy v čase, kdy se většinou
ohlížíme za tím, co se v uplynulém období povedlo,
či naopak nezdařilo.
Je ale potřeba podívat se i na to, co nás čeká (což je ostatně
jeden z hlavních úkolů valného shromáždění), protože
co bylo, bylo a co se stalo, nedá se odestát.
Jinými slovy co stávající prezidium udělalo, to udělalo
a Vy to zcela jistě zohledníte při své volbě prezidia nového,
stejně jako to, jaké myšlenky jednotliví kandidáti představí.
Tak šťastnou ruku.
za redakční radu Vilém Stanke
Informace z členské základny
Aktuální stav členské základny je 160 členů. Od posledního
vydání ProfesníKu v prosinci 2014 byli na jednání prezidia
PKPO přijati čtyři noví členové:
BASTL – Požární uzávěry Praha s.r.o.
TechniFog s.r.o., Ostrava
PROIGNIS s.r.o., Sokolov
AD SECURITY s.r.o., Praha
Na jednání prezidia dne 7. dubna 2015 bylo vyloučeno
7 členů pro neplacení členských příspěvků za více než
jeden rok.
Úplný seznam členů PKPO najdete na www.komora-po.cz

Valné shromáždění Profesní Komory Požární Ochrany
v úterý 28. dubna 2015 se uskuteční v Hotelu SVORNOST,
Novozámecká 284, Praha 9 - Dolní Počernice
valné shromáždění Profesní komory požární ochrany
s tímto programem:
8.30 – 9.00
Prezence účastníků valného shromáždění
9.00 – 10.45
1. Zahájení
2. Vystoupení hostů
3. Výročí 15 let od založení PKPO
4. Odborná přednáška - Iva Nohová
„Nový Občanský zákoník
- vady a odpovědnost na stavbách 2. část“
5. Volba mandátové, volební a návrhové
komise, volba sčitatelů hlasů
6. Zpráva o činnosti PKPO
za období 2012 - 2014
7. Novela vyhlášky č. 246/2001 Sb.
vývoj a dopad změn
8. Zpráva o hospodaření PKPO za rok 2014
9. Zpráva revizní komise za rok 2014
10.45 – 11.15 Přestávka na kávu
11.15 – 13.00 10. Představení kandidátů na členy
prezidia a revizní komise pro volební
období 2015- 2018
11. Diskuze k navrženým kandidátům na
členy prezidia a revizní komise
12. Volby členů prezidia a revizní komise
pro nové volební období 2015 -2018
13.00 – 14.00 Přestávka na oběd
14.00 – 16.00 13. Vyhlášení výsledků soutěže „Zlatý
plamen 2014“
14. Změna stanov PKPO – transformace
stanov dle Občanského zákoníku
15. Plán činnosti PKPO na období
2015 - 2018
16. Návrh rozpočtu na období 2015 - 2016
17. Diskuse k plánu činnosti a rozpočtu,
náměty členů PKPO
18. Vyhlášení výsledků voleb členů
prezidia a revizní komise
19. Usnesení a závěr
16.00 – 22.00 Společenské posezení s pohoštěním
Účast na valném shromáždění přislíbili zajímaví hosté –
prezident Hospodářské komory České republiky
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., vedoucí Střediska vzdělávání
a informací České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě Ing. Šárka Janoušková a další.

Aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb,
od požadavků stavebního práva po realizaci a užívání
staveb je název 7. odborné konference s mezinárodní účastí
pořádané PKPO. Místem konání je velmi pěkný hotel
Sladovna v Černé Hoře, který patří do kategorie
čtyřhvězdičkových Wellness & Congress hotelů. Na
(ne)štěstí to není na Balkáně, ale 10 km od Blanska a 24 km
od Skalního mlýna, respektive propasti Macocha, tedy na
hranicích Moravského krasu. Konference se koná 9. – 10.
června a reaguje na řadu změn v oblasti právních předpisů
ČR, které v poslední době proběhly a které velmi úzce
ovlivňují dění v našem oboru. Jedná se o změny v oblasti
stavebního práva, nového občanského zákoníku, zákona
o požární ochraně, vyhlášky o požární bezpečnosti staveb,
vyhlášky o požární prevenci. Tyto změny přináší řadu
otázek o tom, co je v rámci staveb povinností jednotlivých
subjektů, které se podílejí na jejich výstavbě a provozu.
Ať jsou to již investoři, majitelé a provozovatelé staveb,
stavební firmy, projektanti, subjekty zabývající se
poskytováním dodávek a služeb v oblasti požární ochrany
budov, hasiči nebo stavební úřady.
Nás všech se negativně dotýká tolik diskutovaná novela
vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou jsme se
snažili změnit ve prospěch požárního bezpečí těch, kteří žijí
a pracují v nějakém „přístřeší“. Tuto problematiku bude
možné v rámci konference otevřeně prodiskutovat se
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, České obchodní
inspekce a Hasičského záchranného sboru v rámci
moderované diskuze u kulatého stolu. Pokud Vás trápí nové
podmínky právních předpisů ČR, přijďte s námi hledat
odpovědi, jak reagovat na negativní trend v oblasti
státního dozoru nad požární ochranou! V programu
konference jsou také zahrnuty přednášky o předpisech
a způsobech zajištění stavební bezpečnosti v zahraničí.
Kromě uvedeného odborného programu je připraven
bohatý doprovodný program, například milovníky zlatého
českého moku by mohla zaujmout ochutnávka piv
připravená sládkem pivovaru.
Více informací si můžete přečíst po kliknutí na následující
odkaz - http://komora-po.cz/article.php?id=1878 .
Informace budou průběžně doplňovány, nezapomeňte se
však nejen z důvodu rezervace ubytování přihlásit včas.
Záštitu nad konferencí udělila ministryně pro místní rozvoj
Ing. Karla Šlechtová a Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků.
Konference je také hodnocena v rámci programu certifikace
odborné kvalifikace zajišťovaného PKPO ve spolupráci
s Českou společností pro jakost a dále je zařazena do
programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT dvěma body.
PKPO požádala Visegradský fond o poskytnutí grantu na
pořádání konference ve výši 8 700 €. Tak nám prosím držte
palce, konkurence mezi žadateli o grant je veliká. Věříme
však, že máme relativně velkou šanci uspět. Díky velkému
úsilí členů prezidia a podpory partnerů ze zahraničí jsme
splnili všechny náročné podmínky, které jsou pro podání
žádosti o tento grant stanoveny.

Konference je koncipována pro cca 200 účastníků z řad
široké odborné veřejnosti z celé republiky, tato skutečnost
otevírá zajímavý prostor i pro prezentaci Vašich výrobků
a služeb prostřednictvím reklamy. Ceník reklamních služeb
je také zveřejněn na webu PKPO.

Stabilní hasicí zařízení vodní a pěnová
V průběhu jednání prezidia 10. února 2015 mezi nás přišel
Ing. Pavel Rybář. Z tiskárny nám totiž přišly ještě vonící
výtisky knihy Stabilní hasicí zařízení vodní a pěnová, jejímž
autorem je právě pan Rybář. Spontánně pak došlo
k improvizované autogramiádě. Informace o knize najdete
na http://www.komora-po.cz/article.php?id=1951 .
Prezidium se na místě s autorem dohodlo na přípravě další
publikace, tentokrát Stabilní hasicí zřízení plynová, prášková
a aerosolová.
Publikace byla PKPO dána do distribuce začátkem března
a proto již můžeme hodnotit, jak byla tato kniha přijata
odbornou veřejností. Je pro nás velkým potěšením, že je o ni
opravdový zájem, prodala se již 1/3 celkového nákladu.
O publikaci projevila zájem nejen členská základna PKPO,
ale i subjekty jako je knihovna ČVUT a stavební společnosti,
např. společnost SKANSKA zakoupila 30 publikací pro své
zaměstnance. Zájem o ni je i mezi pojišťovnami, např.
Kooperativa pojišťovna, a.s. zakoupila několik výtisků pro
své riskmanažery. Dokonce i v blízkém zahraničí je možné
si ji koupit, protože ji do své distribuce zařadila společnost
PBS Projekt s.r.o., která se zabývá distribucí odborných
publikací týkajících se požární ochrany na Slovensku.
Domníváme se, že tato publikace by neměla chybět v žádné
knihovně firmy, která se zabývá požárně bezpečnostními
zařízeními. Proto neváhejte a publikaci si objednejte!
Vydáním této publikace se podařilo prezidiu naplnit záměr
na vytvoření ediční řady odborných publikací PKPO.
Uvítáme, pokud nám napíšete své náměty na témata,
o která byste měli v této ediční řadě zájem.

ČSN 73 0810
V současné době se zpracovává revize ČSN 73 0810. PKPO se
zúčastňuje připomínkového řízení prostřednictvím svého
zástupce v TNK 27. Své konkrétní náměty a připomínky
můžete zaslat na adresu tajemníka (kancelar@komorapo.cz).

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 91.080.01, 13.220.50

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0810
Představení členů prezidia
Na tomto místě vždy představujeme některého ze členů
prezidia PKPO. Tradičně v posledním čísle před volebním
valným shromážděním však tato rubrika chybí, aby nebyl
nikdo těsně před volbami zvýhodněn.
Ukončení spolupráce se společností IPC Corporation s.r.o.,
Tato společnost od února 2013 plnila pro PKPO roli
tajemníka. V poslední době tuto funkci za společnost IPC
zajišťoval p. Čertok. Spolupráce byla ukončena s ohledem na
zvýšené nároky, které byly na tuto pozici kladeny
v souvislosti se zajištěním volebního valného shromáždění
a 7. odborné konference a které již zástupce IPC nedokázal
uspokojivě plnit. To se pak negativně projevovalo na
organizačních záležitostech PKPO v období posledních třech
měsíců. Přes veškerou snahu prezidia o sjednání nápravy
nedošlo ke zlepšení, a proto byla tato spolupráce
po vzájemné dohodě ukončena.
V současnosti se připravuje výběrové řízení na pozici
tajemníka PKPO. Znáte někoho, kdo by byl vhodným
kandidátem? Doporučte jej!
V příštím vydání ProfesníKu Vám přineseme informace o
průběhu valného shromáždění a výsledcích voleb do
prezidia a revizní komise PKPO, případně o novém
tajemníku či tajemnici.
V dalším čísle se také můžete těšit na informace o
oceněných Zlatým plamenem 2014 a případně o osobnosti,
která bude oceněna Cenou Mgr. Vladimíra Hápa a mnoho
jiných zajímavostí.
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