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Centrum pro osv ětu, vzd ělání a informace v ochran ě prost ředí 

a zdraví spole čnosti  
 

 
 
 

 
 

pořádá odborný seminá ř 
 

NOVINKY V OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI  
NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYN Ů 

čtvrtek 8. října 2009 
 

Úřad práce v Hradci Králové 
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2 

 
 

Cílem semináře je seznámit provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, management podniků  
a ověřovatele vykázaných emisí s aktuálním vývojem a novinkami v systému obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů.  

 
8 30 –   900    Prezence, zahájení  
9 15 – 1330    Odborný program 
 

ODBORNÝ PROGRAM 

 

� Aktuální informace (nová vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování 
a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím 
skleníkových plynů),  

� Emisní obchodování po roce 2012 (ohrožená odvětví, způsob alokace).  

Ing. Ond řej Boreš  
Ministerstvo životního prost ředí, odbor zm ěny klimatu  
 
� Nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování  
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.  

Ing. Aleš Hil čer 
Ministerstva životního prost ředí, odbor zm ěny klimatu  
 
 

� Statistika roku 2008  
� Proces Splnění za rok 2008  
� Novela Směrnice 2009/29/ES z pohledu správce rejstříku 

Ing. Miroslav Řehoř    
OTE a.s. Praha 
 

 

� Vývoj cen povolenek 

Jan Fousek 
Carbon Warehouse Ltd. 
 

                      Přestávky si stanovují p řednášející.                                         
 Změna programu vyhrazena. 



 
ORGANIZAČNÍ POKYNY  

 
1. Datum a místo konání:  

čtvrtek 8. října 2009, Úřad práce v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2,  
velký sál – B204 
 

Přihlášky k ú časti na seminá ři: 
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 7. října 2009 na uvedené kontakty: 

EMPLA spol. s r. o. 
Za Škodovkou  305, 503 11 Hradec Králové 

     fax: 495 217 499 
 e-mail: marketing@empla.cz         
 Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Bílková 
 
2. Úhrada seminá ře: 
     Účastnický poplatek činí celkem ……. 1 650,-     K č   
                                            základ daně       1 386,50  Kč  
                                     19 % DPH          263,50  Kč    
 a obsahuje:  vložné za osobu včetně pracovních materiálů a občerstvení 

    Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667  
Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (var. symbol 20091008) nebo 
hotově u  prezence. 
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.  

 
3. Daňový doklad, potvrzení o platb ě: 

Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny. 
Daňový doklad  bude účastníkům semináře vydán na základě prokázaného zaplacení. Účastníci  
obdrží u prezence daňový doklad jen na platby, které budou připsány na náš účet 5 dnů před 
konáním semináře. Na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou 
na Vaši adresu. Účast na akci nepotvrzujeme. Zprávu Vám zašleme jen v případě, že nebudeme 
moci Vašemu požadavku vyhovět.  
 

4. Stornovací podmínky: 
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude 
dodatečně pro nedodržení storno podmínek fakturován. Přihlášku je možné písemně stornovat  
z vážných důvodů 3 dny před zahájením semináře nebo je možno vyslat náhradníka. Potvrzení 
závazné přihlášky bude považováno za souhlas s organizací a cenou semináře. 

 
 
 

Hradec Králové 
čtvrtek 8. října 2009 

 

Mediální partner 

 
 
 



ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA 

 
 

NOVINKY V OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI  
NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYN Ů  

 

 

8. října 2009 Hradec Králové 
 

VS 20091008 
 
 

 

Jméno a příjmení: 
 
 
 

Adresa plátce (firmy): 
 
 
IČO: 
 
 

DIČ: 
 

Rodné číslo: 
(u fyzických osob) 
 
Telefon:                             Fax: 
 

E-mail: 
 

 

Potvrzujeme závazně, že dne…............….... 

jsme uhradili (uhradíme) částku….…..…...Kč 

�  z účtu č. .....….….......................…..…...... 

     u peněžního ústavu ........................…..... 

     na účet č. 659340257/0100 KB HK,  

     var. symbol: 20091008  

�  zaplatíme hotově u prezence. 
 

 

Razítko a podpis vysílající organizace: 
Podpis účastníka: 
 
 
 
 
 

 

 
Údaje, které uvedete na této p řihlášce budou použity pro vystavení da ňového dokladu. 

Prosíme Vás, abyste jim v ěnovali náležitou pozornost. D ěkujeme. 
 


