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ANOTACE 

Hlavním tématem semináře jsou otázky zhoršující se kvality vnitřního prostředí budov v souvislosti 

se snižováním energetické náročnosti budov, tj. jejich utěsněním bez následného dořešení větrání 

všech typů prostor – obytných, pobytových, pracovních, výrobních i nevýrobních. 

 

SEMINÁŘ JE URČEN PRO:  

Investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky 

samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.   

 

PROGRAM 
8,30 – 9,00 registrace účastníků 

9,00 – 9,45 
Problematika vnitřního prostředí 
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Státní zdravotní ústav 

9,45 – 10,30 

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, 
mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž - 
legislativa 
Ing. Zuzana Mathauserová, vedoucí Národní referenční 
laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí, 
Státní zdravotní ústav 

10,30 – 10,50 přestávka na kávu  

10,50 –11,30 
Kvalita vnitřního prostředí a měření jejích parametrů  
Ing. Lucie Hellebrandová, ZÚ se sídlem v Ostravě 

11,30 – 12,15 

Vliv kvality vnitřního prostředí na zdraví lidí  
MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ústav veřejného zdravotnictví  
a preventivního lékařství 2. LF UK 

12,15 – 13,00 oběd 

13,00 – 13,45 
Vnitřní prostředí moderních budov 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT 

13,45 – 14,20 
Měření kvality vnitřního prostředí ve školách 
Kateřina Kuklová, Česká rada pro šetrné budovy  

14,20 – 15,00 
 

Realizované studie měření kvality vnitřního prostředí  
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Státní zdravotní ústav 

15,00 – 15,15 diskuse a ukončení semináře 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve středu 22. dubna 2020 v EA hotelu Populus 

(U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255 712 111, e-mail: populus@eahotels.cz, 

https://www.hotelpopulus.cz). Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny.  

Parkování je možné na hotelovém parkovišti v ceně 250,- Kč/vozidlo/den.  

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

3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 14. dubna 2020 na adresu: Vodní 

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

alena.pecinova@ekomonitor.cz.  

4. Vložné na seminář činí 2.400,- Kč vč. DPH. Do ceny vložného je zahrnuto občerstvení 

a oběd. Snížené vložné ve výši 2.100,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání 2 a více 

účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet č. 19-5234530277/0100  

u KB Chrudim do 14. dubna 2020 pod variabilním symbolem 200422, 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. 

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

uvedený v přihlášce.   

6. Oběd je zahrnut v ceně vložného a bude zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní 

chod). 

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

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

na vyžádání. 

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 14. dubna 2020. Nestornuje-li 

účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 

fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. 

mailto:alena.pecinova@
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 14. dubna 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  
 
 
 

název a adresa plátce 
(firmy) 

 
 

č. účtu plátce 
 

 

DIČ (IČ)  

telefon  

e-mail  

 

Přihlašuji se k účasti na semináři KVALITA VNIŘNÍHO PROSTŘEDÍ 22. dubna 2020. 
 

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

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 
200422* 

□ v hotovosti u registrace* 

□ 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: 
 
 

 
 


