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SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ U MV ČR 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 

 
ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

 
si Vás dovolují pozvat do hotelu Na Ostrově v Berouně 

30. května  2006 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váţené dámy, váţení pánové, kolegové a přátelé, 
 
pozitivní vývoj kvality ovzduší nastartovaný v 90. letech minulého století se bohužel 
zastavil. V řadě míst dochází v posledních letech ke zhoršování kvality ovzduší. 
Situace je obzvláště špatná v zimním období, kdy může docházet k inverzním 
situacím a následnému výraznému zhoršení kvality ovzduší. Tato situace již není 
typická pouze pro větší města, ale má často regionální charakter a dotýká se i 
malých obcí. Svůj podíl na tomto stavu mají i menší spalovací zdroje používané pro 
výrobu tepla, které jsou umístěné právě v těchto obcích, neboť jejich naprostá 
většina je značně zastaralá. Investice do obnovy těchto zařízení byly v posledních 
20-ti letech minimální.  
Možnost, jak tento stav změnit, nabízejí fondy Evropské unie v období let 2007-2013. 
Prostředníkem pro získání dotací je Operační program Životní prostředí, který stanovuje 
základní rámec a definuje typy projektů, které lze spolufinancovat z fondů Evropské unie. 
U krajů, obcí, občanů a u právnických osob, ve kterých mají obce či kraje většinový 
majetkový podíl, může výše dotace činit až 85 % nákladů na investici.    
Cílem semináře je seznámit širší odbornou veřejnost a cílové skupiny pro příjem 
dotací s  výstupy projektů vědy a výzkumu v oblasti emisí, kvality ovzduší a 
zdravotních rizik, které financovalo MŽP, a s návrhy na řešení zjištěných problémů, 
zejména pak s finančními nástroji. 

ODBORNÝ GARANT 

ING. JAN KUŢEL 

ředitel odboru ochrany ovzduší MŢP 

NA SEMINÁŘ 

VYUŢITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ      
V OCHRANĚ OVZDUŠÍ PŘI TVORBĚ OPŢP, 

MOŢNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  
Z OPŢP V LETECH 2007-2013 

  
POD ZÁŠTITOU   

NG. VILÉMA ŢÁKA  

NÁMĚSTKA HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 
 

 



PROGRAM 
změna programu vyhrazena 

 

 
úterý  30. 5. 2006 

8:00 – 9:00 registrace účastníků 

9:00 – 9:10 zahájení odborného programu 

Vladimír Bureš 
TESO Praha, a.s., Praha 

Výsledky projektů MŽP zaměřené na 
monitoring zdrojů znečišťování ovzduší 

Vladislav Bízek 
DHV CR, spol. s r.o., Praha 

Nástroje snižování emisí tuhých 
znečišťujících látek a oxidů dusíku  

10:40 - 11:00 přestávka na kávu  

Bohumil Kotlík 
SZÚ, Praha 

Kvalita ovzduší v českých malých sídlech 
- VaV 740/4/01  
„Charakterizace zátěže obyvatel malých 
sídel škodlivinami z ovzduší a znečištění 
ovzduší bioaerosoly“ 

Helena Kazmarová 
SZÚ, Praha 

Jak může ovzduší v malých sídlech 
působit na zdraví obyvatel 

Radim J. Šrám 
Ústav experimentální 
medicíny AV ČR, Praha 

Vývoj znečištění ovzduší a jeho vliv  
na zdravotní stav populace 

Ivan Suchara 
VÚKOZ Silva Taroucy 
Průhonice 

Aktuální stav a trend distribuce 
depozičních úrovní vybraných prvků v 
ČR zjištěný analýzami bioindikátorů v 
letech 1991-2005 

13:00 - 14:00 přestávka na oběd  

Jan Kuţel 
MŽP, Praha 

Nástroje ke snižování emisí a 
zdravotních rizik plynoucích ze stavu 
ovzduší 

Lubomír Paroha 
Ascend, s.r.o., Praha  
Petr Honskus 
SFP Group, v.o.s., Praha 

Hodnocení projektů pro Fond soudržnosti 

Petr Honskus 
SFP Group, v.o.s., Praha 
Lubomír Paroha 
Ascend, s.r.o., Praha 

Financování ochrany ovzduší v rámci 
fondů EU pro období 2007– 2013 
 
 

16:00 – 16:15 závěr a shrnutí semináře 
 

 

 

 

 



VYUŢITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ V OCHRANĚ 
OVZDUŠÍ PŘI TVORBĚ OPŢP, MOŢNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ Z OPŢP V LETECH 2007-2013 
 

Organizační pokyny 
 

Seminář se koná 30. května 2006 v hotelu Na Ostrově 816, 266 01 
Beroun.  
Doprava: Dálnice D5 - exit 18 - Beroun centrum, na první  světelné 
křižovatce doprava,  na druhé  světelné křižovatce doprava, po levé 
straně před sebou hotel LITAVA (žlutá budova) za hotelem LITAVA 
doleva, dále rovně až k hotelu Na Ostrově. 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě do 26. 5. 2006 na adresu Vodní 
zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 3, tel. 469 
682 303-5, fax 469 682 310,e-mail: pecinova@ekomonitor.cz. 
Vloţné 

Vložné bez  DPH DPH (19 %) celkem 

plné vloţné  1500,- Kč 285,- Kč 1785,- Kč 

zlevněné vloţné  1200,- Kč 228,- Kč 1428,- Kč 

 
Částku za vloţné  laskavě uhraďte rovněž do 26. 5. 2006, na č. ú. 19-
5234530-277/0100 KB Chrudim, variabilní symbol 060530. Naše DIČ: 
CZ15053695, IČO:15053695, spis. značka zápisu v obchodním 
rejstříku: C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové.  
Sníţené vloţné platí  pro pracovníky krajských úřadů, 
magistrátních úřadů, městských úřadů a obcí. Dále pro 
pracovníky vysokých škol a studenty. 
 

Daňové doklady obdrží účastníci u registrace nebo jim budou 
organizátory na vyžádání zaslány poštou. Účast na akci 
nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že nebudeme 
moci Vašemu požadavku vyhovět.  
 
Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelu – cena oběda  
činí 130,- Kč.  

 

Storno účasti: 
Podpisem a odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace 
vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze 
odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo 
organizátorům doručeno do 26. května 2006. Nestornuje-li 
účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené 
platby dodatečně fakturujeme. 

 



VYUŢITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ V OCHRANĚ 
OVZDUŠÍ PŘI TVORBĚ OPŢP, MOŢNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ Z OPŢP V LETECH 2007-2013 
 

hotel Na Ostrově, Beroun  30. května 2006 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA AKCE  060530 

Vyplňte a odešlete laskavě do 26. 5. 2006 na adresu: 
Vodní zdroje EKOMONITOR  spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, fax 469 68 23 10, 
 e-mail: pecinova@ekomonitor.cz 

 

jméno, příjmení, titul  

adresa plátce  
(firmy) 
 

 

č. účtu plátce  

DIČ (IČO)  

telefon  

fax  

e-mail  

Přihlašuji se k účasti na seminář  
  

 VYUŢITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ V OCHRANĚ 
OVZDUŠÍ PŘI TVORBĚ OPŢP, MOŢNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ Z OPŢP V LETECH 2007-2013 
 

 poukazuji  částku ……….. ………… Kč (var. symbol 060530)   
na úč. 19-5234530-277/0100 KB Chrudim  

 
 částka   ve výši ………………… Kč bude uhrazena v hotovosti 

v den konání akce 
 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a 

konferencí společnosti Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim. 

plné vložné  1785,- Kč 

zlevněné vložné  1428,- Kč 

30. května oběd  130,- Kč 

Celkem vložné a stravné   

DATUM A PODPIS 
 
 
 

 

 

 


