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

a zdraví spole čnosti  
 

 
 
 

 
 

pořádá tradi ční odborný seminá ř 
 

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELIZACE 
LEGISLATIVY OCHRANY OVZDUŠÍ 

čtvrtek 3. prosince 2009 
 

Úřad práce v Hradci Králové 
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové, velký sál – B204 

 

 
8 30 –   900    Prezence, zahájení  
9 00 – 1500    Odborný program 
 

ODBORNÝ PROGRAM 

� Nový zákon o ochran ě ovzduší 

 Ing. Jan Kužel   
 ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP 

 

� Vyhláška č. 553/2002 Sb., zvláštní imisní limity pro PM10 (novela) 

 Mgr. Jana Šestáková 
 odbor ochrany ovzduší MŽP 

 

� Ostatní stacionární zdroje - Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (novela) 

Ing. Hana Schvarczová 
 odbor ochrany ovzduší MŽP 

 

� Legislativa ochrany ovzduší týkající se VOC - Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb. ve zn ění Vyhlášky  

 č. 509/2005 Sb. 

 Ing. Lucie Krej čí 
 odbor ochrany ovzduší MŽP 

 

� Požadavky na kvalitu paliv – Vyhláška č. 13/2009 Sb. 

 Bc. Kurt D ědič 
 odbor ochrany ovzduší MŽP 

 

� Spalovací zdroje - Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. (novela) 

 RNDr. Barbora Cimbálníková/Bc. Kurt D ědič 
 odbor ochrany ovzduší MŽP 

 



 

� Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjiš ťování emisí ze stacionárních zdroj ů a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochran ě ovzduší (novela) 

 Ing. Yvonna Hlínová  
 odbor ochrany ovzduší MŽP 

 

� Autorizace k m ěření účinnosti malého spalovacího zdroje  (novela) 

 RNDr. Hana Maříková 
 odbor ochrany ovzduší MŽP 
 

� Problematika ochrany ozonové vrstvy a F-plyny (nová legislativa)  

 Ing. Jakub Achrer  
 odbor ochrany ovzduší MŽP 

 

� OPŽP Prioritní osa 2, žádosti o podporu projekt ů 

RNDr. Linda Barsová 
 odbor ochrany ovzduší MŽP 

 

� Diskuse 
                  

     Přestávky si stanovují p řednášející.                                         
 Změna programu vyhrazena. 

 
 
 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY  

1. Datum a místo konání:  

čtvrtek 3. prosince 2009 
Úřad práce v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2 
velký sál – B204 (2. patro) 
 
Bližší informace o místu konání a orientační mapku naleznete na adrese: 
http://portal.mpsv.cz/sz/local/hk_info/kontakt 
 
 
 
Přihlášky k ú časti na seminá ři: 

 Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 2. prosince 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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Při parkování  si prosím  zkontrolujte,  zda  jste v přijatelné  „oranžové“  zóně.  Jinak  je  parkování drahé 
a může být vozidlo společností ATOL odtaženo. Možnost parkování přímo na parkovišti Úřadu práce 
existuje, ale není možné jej s ohledem na omezenou  kapacitu a nemožnost  rezervace zaručit!!! 
Oranžová zóna v okolí do 250 metrů  okolo místa  konání  by měla zaručit dostatek parkovacích míst.   
 
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 20091203) 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 3. prosince 2009 

 

 

 



Mediální partner 

 
 
 

ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA 

 
 

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELIZACE LEGISLATIVY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 

 

 

3. prosince 2009 Hradec Králové 
 

VS 20091203 
 
 

 

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: 20091203  

�  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.  


