
 

 

 

 

 

 

Státní zdravotní ústav 
a 

společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
si Vás dovolují pozvat na seminář  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s Certifikovanou metodikou pro nakládání  

s odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení. Metodika vychází z platných právních předpisů 

i připravovaných předpisů v oblasti odpadového hospodářství a zdravotnictví a POH ČR. Seminář je 

určen pro orgány státní správy na úseku ochrany zdraví lidí a životního prostředí, pro pracovníky 

zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a výzkumu. Dále pro firmy a podniky zabývající  

se recyklací, dezinfekcí a odstraněním odpadů ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 
 

PROGRAM SEMINÁŘE 
 

8,30 – 9,00  Registrace účastníků  

9,00 – 10,30   Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady  

ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení 

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ  

10,30 – 10,50  Přestávka na kávu 

10,50 – 12,00   Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady  

ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení 

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ  

12,00 – 13,00  Oběd 

13, 00 – 13,30   Zkušenosti s nakládáním s inkontinentními pomůckami  

v domovech důchodců a v ústavech sociální péče  

Ing. Ladislava Matějů, SZÚ  

13,30 – 14,15  Problematika nakládání s odpady ze zdravotnických   

a veterinárních zařízení a zařízení sociální péče  

z pohledu hygienické služby 

zástupce, KHS  

14,15 – 14,30 Diskuse 

 
 

 

 

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

•Bc. ALENA PECINOVÁ 

•606 730 325 
ALENA.PECINOVA@EKOMONITOR.CZ



 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční v úterý 22. října 2019 v hotelu Hesperia, Brněnská 55, 

Olomouc, tel.: +420 585 421 735, mobil: +420 721 663 699, email: hesperiahotel@gmail.com, www.hotel-

hesperia.cz 

2. Doprava - hotel Hesperia je situován na předměstí Olomouce, vedle hlavní příjezdové komunikace  

do Brna. Hotel je vzdálen přibližně 2 km od centra města. 

Spoje MHD: 

Tramvaj č. 1, 4 a 6, Hlavní nádraží » Nová Ulice 

Autobus linka č. 17, Tržnice » Nemilany, výstup na zastávce Slavonín, křižovatka 

Autobus linka č. 21, Hlavní nádraží » Aquapark, výstup na zastávce Centrum Haná 

3. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:00. 

4. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 15. října 2019 na adresu: Vodní zdroje 

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

5. Vložné na seminář činí 1.600,- Kč bez DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné občerstvení, 

oběd a pracovní materiály, které budeme rozesílat před konáním semináře  

na e-mail uvedený v přihlášce. Snížené vložné ve výši 1400,- Kč bez DPH za účastníka hradí 

plátce při vyslání 2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet  

č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 15. října 2019 pod variabilním symbolem 191022, 

nebo ho můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka 

v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba kartou a v eurech není  

u registrace možná.  

vložné cena bez DPH DPH cena s DPH 

vložné plné  1600,- Kč 336,- Kč 1936,- Kč 

vložné za osobu při vyslání dvou a více 

účastníků 
1400,- Kč 294,- Kč 1694,- Kč 

6. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní chod). Cena 

oběda je zahrnuta ve vložném. 

7. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo Vám  

jej na vyžádání zašleme poštou. Pokud budete požadovat zaslání zálohové faktury, 

zaškrtněte příslušné políčko v závazné přihlášce.  

8. 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 15. října 2019. Nestornuje-li účastník přihlášku 

včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání 

náhradníka je možné. 
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

ZE ZDRAVOTNICKÝCH A VETERINÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ  

A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE VČETNĚ DOMOVŮ DŮCHODCŮ 
 

Závaznou přihlášku 

 

 

 

 

 
** Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete. 

titul, jméno 

a příjmení 

 

 

název a adresa 
plátce (firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

telefon  

e-mail  

 cena bez DPH DPH cena s DPH 
vložné plné 1600,- Kč 336,- Kč 1936,- Kč 

vložné za osobu při vyslání dvou a více 
účastníků*  

1400,- Kč 294,- Kč 1694,- Kč 

*Vložné při vyslání dvou a více účastníků. 

Přihlašuji se k účasti na semináři Nakládání s odpady ze zdravotnických a veterinárních 

zařízení a zařízení sociální péče včetně domovů důchodců pořádaném 22. října 2019. 

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

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 191022** 

□ v hotovosti u registrace** 

□ žádám o vystavení zálohové faktury** 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 

 

odešlete laskavě do 15. října 2019 na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  

nebo e-mailem na: alena.pecinova@ekomonitor.cz. 
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