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Vyplněné a podepsané Licenční ujednání zašlete ve vytištěné formě na adresu Sokolská 1498/15, 12000  Praha 2 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ  

o zpřístupnění Zpr@vodaje PAVUS 2012 
 
 
  Jméno                        Titul 

 
 

  Příjmení                      Číslo autorizačního razítka 

 
 

  Adresa (místo, ulice)                    PSČ 

 
 

  E-mail                       Telefon 

 
 

 (VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM)                Fax 

 
 
 
 
 
Podpisem tohoto licenčního ujednání potvrzuji, že mám zájem o přístup do elektronického 
Zpr@vodaje PAVUS, ročník 2012, a souhlasím s uvedenými licenčními podmínkami. 

Vydavatelem Zpr@vodaje PAVUS je akciová společnost PAVUS, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, tel. 
286 019 587, fax 286 019 590, e-mail mail@pavus.cz.  

Pro členy ČKAIT autorizované v oboru požární bezpečnost staveb bude Zpr@vodaj PAVUS 2012 posky-
tován bezplatně prostřednictvím střediska informačních technologií ČKAIT. Podmínkou pro bezplatné 
zpřístupnění je splnění povinností ve vztahu ke Komoře vyplývajících ze zákona č. 360/1992 Sb., o výko-
nu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýr a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; dále splnění povinností vyplývajících z vnitřních řádů ČKAIT.  

 

 

 
V          dne 

 
 

Podpis 
 
 
 
 



Vyplněné a podepsané Licenční ujednání zašlete ve vytištěné formě na adresu Sokolská 1498/15, 12000  Praha 2 

LICENČNÍ PODMÍNKY 
 
1.  Zpr@vodaj PAVUS bude vydáván nejméně 4x ročně a zveřejňován na zabezpečené části webu 

PAVUS. Přístup je možný po přihlášení. Každé vydání se uskuteční nejpozději posledního dne prvního 
měsíce každého čtvrtletí s platností obsažených informací k poslednímu dni uplynulého čtvrtletí. Obsah 
Zpr@vodaje se člení do 11 tematických oblastí dále uvedených. 

 

Oblast 01 Právní rámec pro uvádění stavebních výrobků na trh a jejich zabudování do stavby  

Oblast 02 Reakce na oheň, šíření po povrchu, odkapávání, šíření požáru střešním pláštěm  

Oblast 03 Požární odolnost stavebních konstrukcí (mimo uzávěrů otvorů), těsnění prostupů a spár  

Oblast 04 Požární odolnost uzávěrů otvorů  

Oblast 05 Vzduchotechnika, zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla  

Oblast 06 Komíny, komínové systémy  

Oblast 07 Stabilní hasicí zařízení, hydrantové a hadicové systémy, hasiva  

Oblast 08 Elektrická požární signalizace  

Oblast 09 Přenosné a pojízdné hasící přístroje  

Oblast 10 Technické prostředky pro hasiče 

Oblast 11 Kodex norem požární bezpečnosti staveb – Návrhové ČSN 

 
2.  Vydavatel bude distribuovat Zpr@vodaj ve formátu PDF (program Acrobat Reader) s možností tisku. 
 
3.  Vydavatel může zahrnout do Zpr@vodaje další informace o své činnosti či dalších aktivitách, které 

bude považovat v dané souvislosti za vhodné. Odběratel mu tímto uděluje svůj výslovný souhlas se za-
řazením obchodních sdělení do Zpr@vodaje (podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách in-
formační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 
4.  Odběratel se zavazuje využívat předané informace výhradně pro svou potřebu, k účelům souvisejícím s 

výkonem vybrané činnosti ve výstavbě, pro kterou má autorizaci.  
 
5.  Odběratel nebude poskytované informace ani jejich části v jakékoli formě rozmnožovat ke komerčním 

účelům a dále rozšiřovat.  
 
6.  K prohlížení souborů PDF vydavatel doporučuje program Acrobat Reader CZ, verze 8 a vyšší. 
 

7.  Na základě tohoto licenčního ujednání předá středisko informačních technologií seznam odběratelů se 
jmény, číslem autorizace, adresou bydliště a e-mailovými adresami vydavateli, akciové společnosti 
PAVUS Praha. Odběratel souhlasí s poskytnutím uvedených údajů vydavateli. 

 
8.  Vedoucím střediska a pověřenou osobou pro jednání s vydavatelem a odběrateli Zpr@vodaje je 

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. (rhnizdil@ckait.cz), tel.: 227 090 217. 
 
9.  Odběratel je oprávněn obracet se na vydavatele, případně na pověřenou osobu ČKAIT se svými dotazy, 

žádostmi o vysvětlení k publikovaným informacím, s návrhy na doplnění obsahu Zpr@avodaje apod. 
 


