
Konference se bude věnovat těmto tématům:
•	 	Facility	management	v	roce	2018:	Legislativní	změny	s	dopady	na	Vaši	náročnou	práci
•	 	Jak	nejlépe	zajistit	únikové	cesty	ve	Vaší	budově
•	 	Revize	technického	stavu	v	roce	2018:	Jaké	Vás	čekají	změny	
•	 	Sběr	a	maximální	využití	dat	ve	Facility	managementu
•	 	Dopad	nařízení	GDPR	na	kamerové	systémy	budov

 V rámci konference vystoupí například tito odborníci:
•	  Tomáš	Fencl, odborník na rizika a požární ochranu. Specializuje se na havarijní plánování a koordinaci 

BOZP na staveništi. Je majitelem společnosti Fencl Safety s. r. o. 
•	  Jan	Talášek, držitel ceny FM Awards 2016 v kategorii Osobnost roku udělované mezinárodní asociací 

IFMA. Působí jako manažer CAFM ve společnosti Atalian a je odborným konzultantem se specializací  
na softwarovou podporu facility managementu.

•	 	Ing.	Libor	Sladký, expert v oblasti bezpečnostních projektů a auditů. Dále se věnuje řešení slaboproudých 
a bezpečnostních systémů v objektech s vyšším bezpečnostním rizikem.

•	  Bc.	Jan	Beran, expert v oblasti bezpečnostních projektů, v současné době působí v Security Conulting. 
Specializuje se na kamerové systémy.

Těším se na setkání s Vámi!

S pozdravem
 Mgr. Eliška Michálková
 Produktová manažerka
 Nakladatelství FORUM s.r.o.

P.S.		Pro	objednání	účasti	využijte	formulář	na	druhé	straně.	
Přihlaste	se	i	se	svým	kolegou	a	oba	získáte	15%	slevu.
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Rizika při správě budovy 2018

Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi Vás pozvat na již třetí celostátní konferenci věnovanou	správě	a	provozu	budov. Víte, jak si poradit 
s nařízením	GDPR	při	správě	kamerového	systému? Prošli byste kontrolou zajištění	únikových	cest? Provádíte 
pravidelné revize tlakových, elektrických a zdvihacích zařízení i plynových spotřebičů správně a v předepsaných 
lhůtách? Jste	 to	 Vy,	 kdo	 zodpovídá	 za	 bezpečné	 pracoviště! Na konferenci konané pod záštitou Manuálu 
provozovatele budovy se také z první ruky dozvíte, jak efektivně třídit	množství	dostupných	dat, s nimiž pracujete. 

Zjišťovali jsme potřeby správců budov po celé ČR a právě podle nich jsme pro Vás sestavili program listopadového 
odborného setkání. Přijměte proto naše pozvání na informačně nabitý den plný facility managementu!

RIZIKA PŘI SPRÁVĚ BUDOVY 2018
Celostátní	konference:	23.	listopadu	2017,	Praha	–	Hotel	Olympik

Únikové cesty, technická zařízení, sběr a využití dat



Cena vstupného na konferenci je 5490 Kč bez DPH. 
Přihlaste se i s kolegou a oba získáte 15% slevu!

Vyplněný	formulář	pošlete	naskenovaný	emailem	na	adresu	office@forum-media.cz,	faxem	na	číslo	251 115 599	
nebo	251 512 422,	případně	poštou	na	adresu	Nakladatelství	FORUM	s.r.o.,	Střelničná	1861/8a,	182	00	Praha	8

www.forum-media.cz

Rizika při správě budovy 2018 
Únikové cesty, technická zařízení, sběr a využití dat
Celostátní konference: 23. listopadu 2017

Jména	a příjmení	účastníka/ů

Podpis	objednatele

Název	organizace	

DIČIČO

Ulice	a č.p.

PSČ	a město

Korespondeční	adresa	(liší-li	se	od fakturační)

Jméno	a příjmení

Vaše	pozice

E-mail

Telefon

Ano, objednávám účast na konferenci pro                       osob.

Číslo produktu 7135005. Obchodní podmínky naleznete na našem webu.

HLAVNÍ BENEFITY
•	  Získáte	přehled	o	dopadech	nařízení	GDPR	na	Vaši	praxi.	

•	  Můžete pokládat své dotazy renomovaným odborníkům.

•	  Minimalizujete	riziko	udělení	sankce	při	kontrolách	a	inspekcích	v	roce	2018.

•	  Budete mít jedinečnou příležitost sdílet své zkušenosti při odborné diskusi.

•	  Doporučíme	Vám,	jak	vhodně	zajistit	únikové	cesty.

•	  Každý účastník obdrží osvědčení o účasti. 

KOMU JE KONFERENCE URČENA
• vedení firem a organizací • správci budov
• facility manažeři • všichni, kdo se zajímají facility management 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 8:00–9:00  registrace účastníků a ranní káva

 9:00–11:30  dopolední blok s diskusemi

 11:30–12:30   teplý oběd 

 12:30–14:30  polední blok s diskusemi

 14:30–15:00   coffee break  
(káva, sladké/slané chuťovky)

 15:00–16:00  odpolední blok s diskusemi
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