
 
 

                                           
 
 

Konference 
 

 
 
Místo konání:  TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov, konferenční sál  III 
 
Datum konání:  úterý - středa , 3. - 4. června 2014 od 11 hodin. (prezence od 10.00 hod.) 
 
Hlavní cíl konference:  Seznámit účastníky konference s vybranou aktuální legislativou. Součástí akce 
bude prohlídka multifunkčního sportovního komplexu „Jedenáctka“. 
 

Program a časový harmonogram 
 3. 6. 2014: 
11.00 - 1. blok přednášek  

 Povinnosti uživatelů autorských děl vůči OSA  (Václav Balous - OSA) 

 Práva související s právem autorským a jejich užití při tzv. veřejných produkcích   
(Mgr. Jan Kácal, JUDr. Věra Popelková - Intergram)  

 Novela oborové vyhlášky č. 238/2011 Sb.  (Jana Ratajová – MZ ČR) 

 Povinnosti provozovatelů bazénů dle  Dohody ADR - příjem zásilek  (Ing. Radka Čerňanská) 
13.00 – 14.00 oběd 
14.00 – 2. blok přednášek 

 Nájemní a pachtovní vztahy dle NOZ  (Mgr. Pavel Mrázek - HK ČR) 

 Smluvní vztahy provozovatelů bazénů a plaveckých škol  (Mgr. Ladislav Botek – ČUŠP) 

 Bezpečnost provozu vodních skluzavek  (Ing. Vlastimil Skála)  
16.30 – sportovní aktivity, Centrum pohybové medicíny Prof. Koláře 
18.00 – 19.00 večeře v Pivovarské restauraci 
19.00 – výměna zkušeností tamtéž – uzavřená společnost 
 

4. 6. 2014 – EXKURZE 
9.00   - prohlídka Bazénu „Jedenáctka  -Vodní svět“ 
12.00 - ukončení akce 
Po oba dny budou probíhat firemní prezentace 
Změna programu vyhrazena 
             
TOP HOTEL Praha : www.tophotel.cz, Blažimská 1781/4, Praha 4  
Ubytování: v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením. V ceně 
ubytování je snídaně, internet na pokoji. 
Ubytovaní mají volný vstup do hotelového Wellness (sauna, pára, vířivka, bazén, posilovna…) 
Parkování na hotelovém parkovišti: 140 Kč za den, max. do 11. hod 4.6. (platba u obsluhy parkoviště) 
Oběd a úvodní káva jsou součástí účastnického poplatku. Večeře je součástí nocležného případně na 
objednávku. Veškeré stravování je zajištěno v TOP Hotelu Praha.  
 
Při prezenci obdrží každý účastník konference sborník přednášek. 

http://www.tophotel.cz/

