
 
 
 
 

V loňském roce vstoupil v platnost zákon č.  167/2008 Sb., o předcházení ekologické 

újmě a její nápravě, který stanovuje povinnosti jednotlivých subjektů k předcházení 

ekologické újmy. Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě je navazující 

právní předpis, který stanovuje metody a způsob zpracování analýzy rizik, způsob 

hodnocení vhodnosti a proveditelnosti nápravných opatření, stanovování cílů 

nápravných opatření a způsobů prokazování jejich dosažení, včetně způsobu 

postsanačního monitoringu a způsobu srovnání alternativních postupů omezování nebo 

eliminace rizik pro lidské zdraví. 

Seminář k vyhlášce o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě si klade za cíl nejen 

seznámit účastníky s jednotlivými ustanoveními vyhlášky, ale i s pohledy  

a kompetencemi zainteresovaných orgánů veřejné správy. 

Seminář je určen pracovníkům odborných firem, veřejné správy a dalším. Odbornými 

garanty jsou ředitel legislativního odboru Mgr. Libor Dvořák a ředitelka odboru 

ekologických škod RNDr. Pavla Kačabová.  
 

 

Přednášejí: 

JUDr. Ondřej Vícha 

odbor legislativní, oddělení ochrany přírodních zdrojů, MŽP 

RNDr. Pavla Kačabová 

ředitelka odboru ekologických škod, MŽP 

MUDr. Magdalena Zimová, CSc. 

NRL hygieny půdy a odpadů, SZÚ  

Ing. Milena Drašťáková 

odbor integrovaných agend, oddělení integrace, ČIŽP  

10. února 2009, hotel Populus, Praha 



 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Seminář se koná dne 10. února 2009 v hotelu Populus, (U Staré Cihelny 2182/11, 130 
00 Praha 3 – Žižkov). 

2. Doprava (výstupní stanice Malešická přímo vedle hotelu): autobus linka 133 a 234, 
pěšky ze stanice metra A Želivského kolem Židovského hřbitova, vzhůru ulicí Pod 
Kapličkou, na vrcholu kopce doprava do ulice Na Třebešíně, zahnout doleva do ulice 
K Červenému Dvoru, pokračovat ulicí Na Viktorce. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, 
Malešická a U Staré Cihelny (od metra cca 10 min.), parkování – hotelové parkoviště. 

3. Registrace účastníků od 9.00 hod. do 9.30 hod., začátek odborného programu 
v 9.30 hod., předpokládaný konec v 13.00 hod. 

4. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 5. 2. 2009 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, tel. 469 682 303-5, fax: 469 682 310, e-mail: 
pecinova@ekomonitor.cz. 

5. Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelové restauraci (polévka, hlavní 
chod) v ceně 120,- Kč. 

6. Vložné na akci činí: 

plné vložné   1400,- Kč včetně DPH 19 % 

snížené vložné   1100,- Kč včetně DPH 19 % 

Nárok na snížené vložné mohou uplatňovat pracovníci VŠ, příspěvkových a 
rozpočtových organizací. 

7. Vložné laskavě uhraďte do 5.2.2009 na číslo účtu 19-5234530277/0100 u KB 
Chrudim, variabilní symbol 090210. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. 
značka zápisu v obchodním rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové 
nebo v hotovosti u registrace. 

8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a občerstvení během semináře.  

9. 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. 

10. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku 
nebudeme moci akceptovat. 

11. Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas 
s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo 
organizátorům doručeno do 5.2.2009. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast 
po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné ani ostatní platby nevracíme a 
neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 
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Závazná přihláška akce  
 
 

 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Odešlete laskavě vč. vložného do 5. 2. 2009  na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax 469 682 310 
 e-mail:  pecinova@ekomonitor.cz 

 
 

titul, jméno a 
příjmení 
 

 
 
 

adresa plátce 
(firmy) 

 
 
 

č. účtu plátce  
DIČ (IČO)  
telefon  
fax  
e-mail  

 
Přihlašuji se k účasti na semináři s názvem 
VYHLÁŠKA O ZJIŠŤOVÁNÍ A NÁPRAVĚ EKOLOGICKÉ ÚJMY NA PŮDĚ 
 
 *vložné (+ stravné) ve výši ………………… uhradím převodem na 

účet variabilní symbol 090210 
 
 *vložné (+stravné) ve výši …………………… uhradím v hotovosti  

u registrace 
vložné  1.400,- Kč 
vložné na akci se slevou   1.100,- Kč 
stravné  120,- Kč 

Razítko a podpis objednatele, datum: 
 
 
 
 
 

 
*Nehodící se škrtněte 
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INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Píšťovy 820 
537 01 Chrudim III  
Tel. 469 682 303 
Přímá linka 469 318 422 
Mobil 606 730 325 
E-mail pecinova@ekomonitor.cz, havlova@ekomonitor.cz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NABÍZÍME ODBORNÉ PUBLIKACE: 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. 
Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. 
Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. 
Ing. Milan Březina, CSc. 
vyšlo v roce 2008 
brož., cena s DPH 350,- Kč (DPH 9 %) 
 
KOMPENDIUM OCHRANY KVALITY OVZDUŠÍ  
Ing. Jiří Kurfürst, CSc. a kol. 
vyšlo v roce 2008 
váz., cena s DPH 980,- Kč (DPH 9 %) 
   
KOMPENDIUM SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
Ing. Vít Matějů a kol.  
vyšlo v roce 2006 
váz., cena s DPH 1003,- Kč (DPH 9 %)  
  

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA ADRESE 
seminare@ekomonitor.cz, havlova@ekomonitor.cz 

UPOZORNĚNÍ 
seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR 

dle zákona č. 312/2002 Sb. Účastníkům semináře bude 
vydáno osvědčení. 
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