
EMPLA  spol. s r. o. Hradec Králové 
Centrum pro osv ětu, vzd ělání a informace v ochran ě prost ředí 

a zdraví spole čnosti  
 

 
 
 
 
 

                                                               ® 

 
si Vás dovoluje pozvat na 

 
 

AKTUALIZA ČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY 
 

5. – 7. 10. 2010 
 

Podnikatelské centrum (kavárna společnosti VHJH spol. s r. o.) 
Hradecká 1151/9, 500 03 Hradec Králové 

 

 
Vážený ekologové, 
obdobně jako v loňském roce jsme pro Vás opět připravili aktualizační kurz o změnách legislativy 
ochrany životního prostředí, věnovaný základním složkám životního prostředí (vodní hospodářství, 
odpadové hospodářství a ochrana ovzduší). 
Dle Vašeho zaměření je možné absolvovat jen vybrané dny v rámci uvedeného třídenního kurzu.  

 
Odborný program: 
 
5. 10. 2010  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
  9,30 – 10,00 hod.  prezence, zahájení 
10,00 – 16,00 hod.  odborný program 
 
 

JUDr. Ing. Emil Rudolf  - OVSS MŽP Hradec Králové 
Aktuální stav legislativy na úseku vodního hospodářství  
10,00 – 11,30 hod. 
 

RNDr. Daniela Pa česná, Ph.D. - Magistrát m ěsta Hradec Králové  
Povinnosti podnikového ekologa ve vodním hospodářství ve vztahu k obci s rozšířenou působností 
11,30 – 13,00 hod. 

13,00 – 14,00 OBĚD 
 
Ing. Pavla Davídková, CSc. – EMPLA AG spol. s r. o.  Hradec Králové 
Odběry a analýzy vzorků pitných a odpadních vod pro potřebu plnění legislativních předpisů ČR 
v oblasti hygieny a ochrany životního prostředí 

- sledování kvality vypouštěných odpadních vod 
- sledování kvality pitných vod 

14,00 – 15,00 hod. 
 

Ing. Vladimír Bláha – EMPLA AG spol. s r. o. Hradec  Králové 
Vyhláška č. 450/2005 Sb.. o náležitostech nakládání se závadnými látkami  
- praktické problémy při zpracování havarijních plánů  
- problematika posuzovaní nebezpečnosti látek vodám. 
Problematika využívání sediment ů z vodních tok ů a nádrží na zem ědělské i nezem ěděl. půdě. 
Novinky v oblasti odpadového hospodá řství 
15,00 – 16,00 hod. 



6. 10. 2010  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
  7,45 –   8,00 hod.  prezence, zahájení 
  8,00 – 15,00 hod.  odborný program 
 
 
JUDr. Ing. Emil Rudolf  - OVSS MŽP Hradec Králové 
Aktuální stav legislativy na úseku odpadového hospodářství 
8,00 – 10,00 hod. 
 
RNDr. Daniela Pa česná, Ph.D. - Magistrát m ěsta Hradec Králové  
Odpadové hospodářství – povinnosti ekologa ve vztahu k obci s rozšířenou působností, kontrolní 
mechanismy obce 
10,00 – 12,00 hod.  

12,00 – 13,00 OBĚD 
 
Mgr. Karel P říhoda - Krajský ú řad Královéhradeckého kraje 
Povinnosti ekologa v odpadovém hospodářství ve vztahu ke krajskému úřadu 
13,00 – 14,00 hod. 
 
Ing. Jana Samková - ČIŽP OI Hradec Králové 
Zkušenosti z kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství 
14,00 – 15,00 hod. 
 
 
7. 10. 2010  OCHRANA OVZDUŠÍ 
 
  7,45 –   8,00 hod.  prezence, zahájení 
  8,00 – 15,00 hod.  odborný program 
 
JUDr. Ing. Emil Rudolf  - OVSS MŽP Hradec Králové 
Aktuální stav legislativy na úseku ochrany ovzduší 
8,00 – 9,30 hod. 
 
RNDr. Daniela Pa česná, Ph.D. - Magistrát m ěsta Hradec Králové  
Ochrana ovzduší – povinnosti ekologa ve vztahu k obci s rozšířenou působností 
9,30 – 11,00 hod.  

 
11,00 – 12,00 OBĚD 

 
Ing. Vlastimil Buchar - Krajský ú řad Královéhradeckého kraje 
Povinnosti podnikového ekologa vyplývající z platné legislativy ochrany ovzduší  
12,00 – 13,00 hod. 
 

 
Ing. Soňa Staňková - ČIŽP OI Hradec Králové 
Zkušenosti z kontrolní činnosti v oblasti ochrany ovzduší 
13,00 – 14,00 hod. 
 

 
Ing. Marcela Sk říčková – EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové 
Výpočet poplatků za znečištění ovzduší. Novinky pro ohlašování agendy ovzduší a procesu ISPOP. 
Problematika IRZ. Odborné posudky, rozptylové studie. 
14,00 – 15,00 hod. 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

Místo konání: 
Podnikatelské centrum (kavárna společnosti VHJH spol. s r. o. – bývalý GENA KLUB) 
Hradecká 1151/9, 500 03 Hradec Králové 
Více informací o místu konání naleznete na: 
http://www.podnikatelske-centrum.cz/index.html 
 
Přihlášky k ú časti na seminá ři 
řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na některý u zvedených kontaktů: 
 
����  EMPLA spol. s r. o.                                              nebo fax: 495 217 499 
       Za Škodovkou 305                                                       e-mail: marketing@empla.cz  
       503 11 Hradec Králové 
 
Termín uzáv ěrky podání p řihlášky je do 30. zá ří 2010  
 

Organiza ční garant - Ing. Zuzana Bílková, Hana Šimánková 

℡ tel. 495 218 875,  ���� e-mail: marketing@empla.cz 
 
Kapacita kurzu je omezena – maximáln ě 45 účastník ů.   
 
Účastnický poplatek   
Účastnický poplatek při absolvování celého kurzu (t ři dny):  4 800,- + 20 % DPH =  5 760,- Kč 
Účastnický poplatek při absolvování dvou dn ů:   3 300,- + 20 % DPH =  3 960,- Kč 
Účastnický poplatek při absolvování jednoho dne:    1 900,- + 20 % DPH = 2 280,- Kč 
 
Účastnický poplatek zahrnuje: 

- účast na kurzu 
- studijní materiály – sborník přednášek 
- drobné občerstvení 

Účastnický poplatek nezahrnuje poplatek za ubytování a stravování!  
(Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.)  
 

Účastníci seminá ře obdrží dárek v podob ě firemního hrnku. 
 
Naše DIČ: CZ42195667, IČO: 42195667. Úhradu účastnického poplatku proveďte před zahájením 
kurzu na účet č. 659340257/0100 KB Hradec Králové nebo v hotovosti při prezenci.  
Variabilní symbol: 05102010. 
 
Daňový doklad, potvrzení o platb ě 
Platba provedená před termínem konání konference je zálohou ve výši 100 % dohodnuté ceny. 
Daňový doklad  bude účastníkům konference vydán na základě prokázaného zaplacení. Účastníci  
obdrží u prezence daňový doklad jen na platby, které budou připsány na náš účet 5 dnů před konáním 
konference. Na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou na Vaši 
adresu. Účast na akci potvrzujeme. 
 
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 5 pracovních dnů před zahájením konference nebo je možno vyslat náhradníka. 
Potvrzení závazné přihlášky bude považováno za souhlas s organizací a cenou konference. 
 
    Podrobn ější informace Vám rádi poskytneme prost řednictvím telefonu či e-mailu.                                 

Mediální partner 

 

EMPLA 



Řádně vypln ěnou závaznou p řihlášku 
zašlete na adresu: 
EMPLA spol. s r. o. 
Za Škodovkou 305 
503 11 Hradec Králové  
nebo faxem na číslo 495 217 499 
e-mail: marketing@empla.cz 
Uzávěrka přihlášek - dne 30. 9. 2010 

 

 
             

    ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 
 

            AKTUALIZA ČNÍ KURZ 
                PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY 
 
           (Zaškrtněte Vámi zvolené termíny Vaší účasti!) 

� 5. 10. 2010  

� 6. 10. 2010  

� 7. 10. 2010  
 

           variabilní symbol 05102010 
 

 

Údaje, které uvedete na této p řihlášce budou použity  
pro vystavení da ňového dokladu. Prosíme Vás, abyste jim  
věnovali náležitou pozornost. D ěkujeme.  

 

Jméno a příjmení: 
 
 
 
 

Adresa plátce (firmy): 
 
 
 
DIČ (IČO): 
Rodné číslo: 
(u fyzických osob) 
 
Tel:             
Fax: 
E-mail: 
 
 

ZAŠKRTNĚTE! 

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

jsme uhradili (uhradíme) částku 

� 5 760,- Kč 

� 3 960,- Kč 

� 2 280,- Kč 

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

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

     na účet č. 659340257/0100 KB Hradec Králové,  

     variabilní symbol: 05102010  

�  zaplatíme hotově u prezence. 
 
 

Razítko a podpis vysílající organizace: 
 


