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PROGRAM WEBINÁŘE 
Webinář přinese informace o způsobu nakládání s azbestovým odpadem a kontaminovanými 
materiály. Vysvětlí, proč je důležité zjišťovat přítomnost azbestu v ovzduší budov, jak se měření 
provádí, jakou legislativou se řídí, a jak se k měření přistupuje v praxi.  
 
Webinář je určen pro: Investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických 
stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou 
veřejnost. 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-09:45 Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.  

Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s. 

Inspekce zjištění výskytu azbestu v objektech 
a následná sanace azbestové zátěže dle platné legislativy 

9:45-10:30 Ing. Jan Mičan 

Ekologické audity a posudky s.r.o. 

Přeprava a ukládání azbestového odpadu na příslušných 
skládkách NO  

10:30-10:45 Přestávka na občerstvení 

10:45-11:30 Ing. Danuše Hráská  

Česká inspekce životního prostředí 

Zkušenosti ČIŽP s nakládáním s odpady obsahující azbest 

11:30–12:10 Přestávka na oběd 

12:10-12:55 MUDr. Magdalena Zimová, CSc. 

Státní zdravotní ústav 

Zdravotní rizika způsobená inhalací azbestových vláken 

12:55-13:40 RNDr. Jana Habalová 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Odběry vzorků ovzduší pro stanovení početní koncentrace 
azbestových vláken 

13:40-14:20 RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. 

Státní zdravotní ústav 

Národní profil azbestu ČR zpracovaný SZÚ ve spolupráci  
s WHO 

14:20-14:35 Diskuse 

14:40 Ukončení webináře 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Datum a místo konání: Webinář se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020 online. Registrace 

proběhne rovněž online od 8:30, začátek webináře v 9:00 a předpokládaný konec ve 14:40. 

2. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 16. listopadu 2020 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 na webinář činí 2.000,- Kč vč. DPH za osobu. Do ceny vložného je zahrnuta online účast  

na semináři a pracovní materiály v elektronické podobě.  Snížené vložné ve výši 1.800,- Kč vč. DPH  

na osobu hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků na tento webinář. Vložné laskavě poukažte  

na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 16. listopadu 2020 pod variabilním symbolem 

201125, nebo si můžete vyžádat zálohovou fakturu zaškrtnutím příslušného polička v závazné 

přihlášce. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchodním rejstříku C 1036  

u rejstřík. soudu v Hradci Králové.  

4. Online účast na semináři: 

 Pro online účast nepotřebujete žádný program, ale kvalitní připojení k internetu. Dále 

doporučujeme sluchátka, aby Vás nikdo nerušil, nejlépe s mikrofonem, abyste mohli 

pokládat dotazy. 

 Do 8:00 v den konání webináře Vám přijde pozvání z emailové adresy 

alena.pecinova@ekomonitor.cz  do virtuální učebny v aplikaci CISCO WEBEX. 

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

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

5. Pracovní materiály v elektronické podobě budou účastníkům rozeslány na e-mail uvedený 

v přihlášce.   

6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky e-mailem případně poštou. 

Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení vložného dříve, zašleme Vám jej  

na vyžádání. 

7. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny, 

cenami i storno podmínkami. V případě technických problémů na straně účastníka se registrační 

poplatek nevrací. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno 

organizátorům doručeno nejpozději 16. listopadu 2020. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, 

uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je 

možné.  

8. Upozornění pro pracovníky samosprávných celků: Vzdělávací program Azbest je předložen 
k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a 
o změně některých zákonů. Účastníkům vzdělávacího programu bude e-mailem zasláno osvědčení  
o absolvování. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ 

AZBEST 
 

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 16. listopadu 2020 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 Azbest 25. listopadu 2020.  

 
Vložné celkem ……………………,- Kč, uhradím: 

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

201125* 

□ 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: 
 
 
 

 
 

 


