
EMPLA  spol. s r. o. Hradec Králové 
Centrum pro osv ětu, vzd ělání a informace  

v ochran ě prost ředí a zdraví  
 

 
 
 

 
 

pořádá odborný seminá ř 
 

EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
(aplikace procesu posuzování v praxi)  

úterý 15. června 2010 
 

Studijní a v ědecká knihovna v Hradci Králové  
Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové 

 
 

Cílem odborného seminá ře je zvýšení kvality procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Účastníci budou informováni o připravovaných předpisech a povinnostech 
v oblasti EIA/SEA. Dále je seminář aktuálně zaměřen také na problematiku hodnocení 
zdravotních rizik. 

Důraz bude kladen na prezentaci zkušeností s aplikací procesu posuzování v praxi, a to jak 
z úhlu pohledu zpracovatele hodnocení, tak i příslušného orgánu - úřadu. 
 
Seminá ř je ur čen  

• autorizovaným a odborně způsobilým osobám v rámci procesu posuzování na životní prostředí, 
• zástupcům podnikatelské sféry,  
• pracovníkům státní správy a samosprávy - obcím s rozšířenou působností (pracovníkům veřejné 

správy oddělení EIA) 
• a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí 

 
8 30 –   900    Prezence, zahájení  
9 00 – 1430    Odborný program 
 

ODBORNÝ PROGRAM 
 

��  PPLLAATTNNÉÉ  AA  PPŘŘIIPPRRAAVVOOVVAANNÉÉ  PPRRÁÁVVNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPIISSYY  VV  OOBBLLAASSTTII  EEIIAA//SSEEAA    
JUDr. Ing. Emil Rudolf - ředitel odboru výkonu státní správy VI, MŽP Hradec Králové  
9:00 – 9:45 hod. 
 
��  ZZÁÁKKOONN  OO  PPOOSSUUZZOOVVÁÁNNÍÍ  VVLLIIVVŮŮ  NNAA  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  VV  PPRRAAXXII    
Dr. Ing. Richard Veselý  - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení EIA a IPPC  
9:45 – 10:30 hod. 
 
��  ZZÁÁKKLLAADDYY  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍCCHH    RRIIZZIIKK  VV  PPRROOCCEESSUU  EEIIAA  ––  HHLLUUKK  AA  IIMMIISSEE    
MUDr. Bohumil Havel  - vedoucí odboru HOK KHS Pardubického kraje, soudní znalec v oboru hodnocení  
zdravotních rizik  
10:30 – 11:30 hod. 
 

11:30 – 12:00 hod.    P ŘESTÁVKA NA OB ČERSTVENÍ 



��  EEMMIISSEE  ZZ  DDOOPPRRAAVVYY  AA  JJEEJJIICCHH  VVLLIIVV  NNAA  ZZDDRRAAVVÍÍ  OOBBYYVVAATTEELL    
Mgr. Roman Li čbinský  - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.,  Divize dopravní infrastruktury a ŽP 
12:00 – 13:00 hod. 
 
 
��  PPRROOBBLLEEMMAATTIIKKAA  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍCCHH  RRIIZZIIKK  VV  PPRRAAKKTTIICCKKÉÉMM  PPOOUUŽŽIITTÍÍ,,  

NNEEJJIISSTTOOTTYY  AA  CCHHYYBBYY  PPŘŘII  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  
MUDr. Helena Kazmarová – Státní zdravotní ústav Praha, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí 
13:00 – 14:00 hod. 
 

 
��  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  RROOZZPPTTYYLLOOVVÉÉ  AA  HHLLUUKKOOVVÉÉ  SSTTUUDDIIEE  PPŘŘII  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍCCHH  

RRIIZZIIKK,,  PPRRAAKKTTIICCKKÉÉ  PPŘŘÍÍPPAADDYY  
Mgr. Denisa Pelikánová  – EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové, oddělení posuzování vlivů na ŽP 
14:00 – 14:30 hod. 
 

                     Přestávky si stanovují p řednášející.                                         
 Změna programu vyhrazena. 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY  

1.   DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:  

15. června 2010 - Hradec Králové 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové  
Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové 
Konferenční sál v 5. nadzemním podlaží 
 
Orienta ční mapa – Hradec Králové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

místo konání 
SVK HK 

směr 
Pardubice 

směr  
Praha 

Fakultní 
nemocnice 

směr Brno, 
Olomouc 

směr 
Ostrava 

Zimní 
stadion 

KÚ 



 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! 
Při vstupu do knihovny (p řed 9 hod.) prosím využijte SLUŽEBNÍ VCHOD, který se  nachází 
z boční strany knihovny, ze sm ěru od Hasi čského záchranného sboru.  
K parkování využijte POUZE venkovní parkovišt ě knihovny. P řed vjezdem na parkovišt ě  
se nachází závora, po nahlášení ú časti na seminá ři Vám bude umožn ěno parkování zdarma. 
Z parkovišt ě bude vyzna čena trasa ke služebnímu vchodu. 
 
 
 
 
Studijní a v ědecká 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 
 

 
2.   PŘIHLÁŠKY K Ú ČASTI NA SEMINÁŘI: 

 

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 14. června 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 
 
3. ÚHRADA SEMINÁŘE: 
      Účastnický poplatek činí celkem ……. 1 600,-     K č   
                                            základ daně        1 333,30  Kč  
                                     20 % DPH           266,70  Kč    

a obsahuje:   
- vložné za osobu v četně pracovních materiál ů a 
- drobné ob čerstvení.   
 
Účastníci seminá ře obdrží dárek v podob ě reklamního hrnku. 
 
Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667  
Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (var. symbol 15062010)  
nebo hotově u  prezence. 
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.  

 
4. 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.  

 
5. 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. 

EMPLA 



Hradec Králové 
úterý 15. června 2010 

 

Mediální partner 

 
 

ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA 

 
 

EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
(aplikace procesu posuzování v praxi) 

 

 

15. června 2010 Hradec Králové 
 

VS 15062010 
 
 

 

Jméno a příjmení: 
 
 
 

Faktura ční 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 službách na níže uvedenou e-mailovou 
adresu: 
                         

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: 15062010 

�  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.  
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