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Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou  
informaci o platných předpisech a povinnostech v ochraně ovzduší. Budou uvedeny  
a komentovány všechny známé povinnosti, vztahující se k legislativě k datu konání. Seminář bude 
zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat 
včas a bez závad. 

  

8 30 –   900    Prezence, zahájení 
9 00 – 1530    Odborný program 

ODBORNÝ PROGRAM 
 

  PPřřeeddppiissyy  vv  oocchhrraanněě  oovvzzdduuššíí  --  nnoovviinnkkyy  zz  lleett  22000099  aa  22001100  

JUDr. Ing. Emil Rudolf - ředitel odboru výkonu státní správy VI, MŢP Hradec Králové  
 
 
 

  OOcchhrraannaa  oovvzzdduuššíí  vv  pprraaxxii  

- Platná legislativa ochrany ovzduší 

- Základní informace – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v kompletním znění všech 
novel a změn a výklady k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  
– Věstník MŢP č. 2/2008 a další 

- Prováděcí předpisy, novely a novinky legislativy ochrany ovzduší 

- Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší 

- Emisní limity a podmínky provozu zdrojů znečišťování ovzduší 

- Autorizované měření emisí na všech výstupech do ovzduší. Měření škodlivin, zápachu  
a tmavosti kouře 

- Stanovení emisí dle emisních faktorů nebo bilancí VOC 

- Provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 

- Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší 

- Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, 
umístění zdrojů, změny surovin. Rozptylové studie a Odborné posudky 

- Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů - 
agenda látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a ochrana klimatického systému Země 

Ing. Zbyněk Krayzel 
 

 



  HHllááššeenníí  ddoo  iinnffoorrmmaaččnnííhhoo  ssyyssttéémmuu  IISSPPOOPP  

- Agenda Oznámení o poplatcích za znečišťování ovzduší - malé, střední, velké a zvlášť velké 
zdroje a souvislosti se zákonem č. 25/2008 Sb. a integrovaným systémem plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí (ISPOP) 

- Integrovaný registr znečišťování ovzduší (IRZ, E-PRTR, ISPOP) 

Ing. Marcela Skříčková - EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové 
 

 
 

  ZZkkuuššeennoossttii  ČČIIŽŽPP  zz  kkoonnttrroollnníí  ččiinnnnoossttíí  vv  oobbllaassttii  oocchhrraannyy  oovvzzdduuššíí    

Ing. Soňa Staňková - ČIŢP OI Hradec Králové  

 
                     Přestávky si stanovují přednášející.                                         

 Změna programu vyhrazena. 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 

13. května 2010 - Hradec Králové 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové  
Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové 
Konferenční sál v 5. nadzemním podlaţí 
 

Orientační mapa – Hradec Králové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ!!! 

Při vstupu do knihovny (před 9 hod.) prosím vyuţijte SLUŽEBNÍ VCHOD, který se nachází 
z boční strany knihovny, ze směru od Hasičského záchranného sboru.  

K parkování vyuţijte POUZE venkovní parkoviště knihovny. Před vjezdem na parkoviště  
se nachází závora, po nahlášení účasti na semináři Vám bude umoţněno parkování zdarma. 
Z parkoviště bude vyznačena trasa ke sluţebnímu vchodu. 
 

 

místo konání 
SVK HK 

směr 

Pardubice 

směr  
Praha 

Fakultní 

nemocnice 

směr Brno, 

Olomouc 

směr 

Ostrava 

Zimní 

stadion 

KÚ 



Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
Hradecká 1250 
500 03 Hradec Králové 
 

 
Odkaz na mapách: 

http://mapy.idnes.cz/#query=search(hradeck%C3%A1%201250%2F2)&zoom=0&pos=x:559329,y:
5561779&map=hradec-kralove&base=evropa&mark=x:559329,y:5561779 
 

 
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA SEMINÁŘI 

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 12. května 2010 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, Hana Šimánková 
 
ÚHRADA SEMINÁŘE 

Účastnický poplatek činí celkem ……….... 1 650,-  Kč   
                                            základ daně        1 375,-  Kč  
                                     20 % DPH           275,-  Kč    
 a obsahuje:   
 - vloţné za osobu včetně pracovních materiálů, 
 - drobné občerstvení a     
 - dárek v podobě reklamního hrnku. 
 
Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667  
Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (var. symbol 13052010)  
nebo hotově u  prezence. 
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.  

 

DAŇOVÝ DOKLAD, POTVRZENÍ O PLATBĚ 

Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny. Daňový 
doklad  bude účastníkům semináře vydán na základě prokázaného zaplacení. Účastníci  obdrţí 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, ţe nebudeme moci 
Vašemu poţadavku vyhovět.  

 
STORNOVACÍ PODMÍNKY 

Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, ţe nebyl poukázán na náš účet, bude 
dodatečně pro nedodrţení storno podmínek fakturován. Přihlášku je moţné písemně stornovat  
z váţných důvodů 3 dny před zahájením semináře nebo je moţno vyslat náhradníka. Potvrzení 
závazné přihlášky bude povaţováno za souhlas s organizací a cenou semináře. 

 
 

Hradec Králové 

čtvrtek 13. května 2010 
 

Mediální partner 

 

EMPLA 

http://mapy.idnes.cz/#query=search(hradeck%C3%A1%201250%2F2)&zoom=0&pos=x:559329,y:5561779&map=hradec-kralove&base=evropa&mark=x:559329,y:5561779
http://mapy.idnes.cz/#query=search(hradeck%C3%A1%201250%2F2)&zoom=0&pos=x:559329,y:5561779&map=hradec-kralove&base=evropa&mark=x:559329,y:5561779


ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA 

 
 

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY  
V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ 

 

 

13. května 2010 Hradec Králové 
 

VS 13052010 
 
 

 

Jméno a příjmení: 
 
 
 

Fakturační údaje 
Název organizace: 

Ulice: 

PSČ: 

Město: 

IČO: 

DIČ: 
 

Rodné číslo: 
(u fyzických osob) 
 
Telefon:                             Fax: 
 
Přeji si, aby mi byly zasílány aktuální informace                  
o připravovaných odborných seminářích, kurzech             
a dalších sluţbách na níţe uvedenou e-mailovou 
adresu: 

                                                      
E-mail: 
 

 

Potvrzujeme závazně, ţe dne…............….... 

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

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

     u peněţního ústavu ........................…..... 

     na účet č. 659340257/0100 KB HK,  

     var. symbol: 13052010 

  zaplatíme hotově u prezence. 
 

 

Razítko a podpis vysílající organizace: 
Podpis účastníka: 
 
 
 

 

Údaje, které uvedete na této přihlášce budou pouţity pro vystavení daňového dokladu. 
Prosíme Vás, abyste jim věnovali náleţitou pozornost. Děkujeme. 

 


