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PROGRAM WEBINÁŘE 

 Platná legislativa ochrany ovzduší 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho změny 

 Prováděcí a výkladové předpisy k zákonu o ovzduší a jejich změny 

 Klasifikace zdrojů, sčítání kapacit 

 Emisní limity a podmínky provozu, paliva a suroviny 

 Měření emisí, zápachu a tmavosti kouře, technické podmínky provozu 

 Bilance VOC 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 
 provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší 

 podnikoví ekologové 
 
 
 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

 
 

8,00 - 9,00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 

9,00 - 10,30 ODBORNÝ PROGRAM 

10,30 - 10,50 PŘESTÁVKA NA KÁVU 

10,50 - 12,30 ODBORNÝ PROGRAM 

12,30 - 13,10 OBĚD 

13,10 - 14,50 ODBORNÝ PROGRAM 

14,50 - 15,00 DISKUSE A UKONČENÍ WEBINÁŘE 

 
Změna programu vyhrazena 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

1) Datum konání: Webinář se uskuteční ve středu 12. května 2021. Registrace účastníků 

proběhne od 8:00 do 9:00. Začátek webináře bude v 9:00 a plánované ukončení v 15:00.  

2) Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 4. května 2021 na adresu: Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: 

alena.pecinova@ekomonitor.cz.  

3) Vložné za webinář činí 2.000,- Kč s DPH na 1 osobu.  Do ceny vložného je zahrnuta účast 

na webináři a pracovní materiály v el. podobě. Snížené vložné ve výši 1.800,- Kč s DPH 

za jednu osobu hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě 

poukažte na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 4. května 2021 pod variabilním 

symbolem 210512. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. 

rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Požadavek na zálohovou fakturu zaškrtněte 

v přihlášce. 

4) Pracovní materiály v elektronické podobě budou účastníkům rozeslány na e-mail 

uvedený v přihlášce.   

5) Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky e-mailem. Pokud 

požadujete zaslání zálohové faktury, zaškrtněte tuto možnost v přihlášce.  

6) Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními 

pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, 

a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 4. května 2021. Nestornuje-li 

účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 

fakturujeme. Nahlášení náhradníka je možné. 

 

Webinář: 

Pro účast na webináři nepotřebujete žádný program, ale kvalitní připojení k internetu. 

Dále doporučujeme sluchátka, aby Vás nikdo nerušil, nejlépe s mikrofonem. 

Do 8:00 v den konání semináře Vám přijde z adresy alena.pecinova@ekomonitor.cz 

pozvání do virtuální učebny v aplikaci CISCO WEBEX. 

1 zaplacené vložné = 1 přístup do virtuální učebny. V případě, že se přihlásí na jedno 

pozvání více účastníků, bude přístup aplikací CISCO WEBEX odepřen všem. 

V případě technických problémů (u webináře) na straně účastníka se registrační 

poplatek nevrací.  
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ 

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ ZDROJŮ 

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ PODLE PLATNÉ 

LEGISLATIVY 
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 4. května 2021 na adresu:  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo  
na e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz 

 

*Nehodící se škrtněte 

titul, jméno, příjmení  
 

titul, jméno, příjmení  
(další účastníci) 

 
 
 
 

název a adresa plátce 
(firmy) 

 
 

č. účtu plátce 
 

 

DIČ (IČ)  

telefon  

e-mail  

 
Přihlašuji se k účasti na webináři Povinnosti provozovatelů znečišťování ovzduší podle 

platné legislativy 12. května 2021.  

Vložné celkem …………………… Kč, uhradím: 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 210512* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

 
Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny, cenami i storno 

podmínkami. 

Razítko a podpis objednatele, datum: 

 
 
 
 
 

 


