
 

 

 

Hradec Králové, čtvrtek 10. května 2012                                  

Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

Hlavním tématem semináře je novelizace přepisu pro pracovní prostředí – nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., v platném znění, kde právě oblast fyzikálních faktorů vnitřního prostředí staveb byla  předmětem 

novelizace. Došlo ke změnám limitů přípustných teplot a pitného režimu, k zavedení nového způsobu 

hodnocení tepelného komfortu a diskomfortu a s tím souvisejících nových veličin i potřeby nového 

přístroje – kulového stereoteploměru. Současně budou představena některá úskalí současné legislativy 

ve světelné technice, novelizace ČSN EN 12464 - 1 a ČSN EN 12565, zkušenosti z měření denního a 

umělého osvětlení. 

Seminář je určen: 

osobám a firmám, které  se  zabývají měřením, výpočtem a posuzováním mikroklimatických podmínek, 

tepelné a chladové zátěže, včetně kategorizace prací a denního i umělého osvětlení. 

 

 

 

              

 

 

 

 

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O.  AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA 

ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ  PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

                    

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ



INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: 

Hana Šimánková 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

pobočka Hradec Králové 

Škroupova 719/7 

500 02 Hradec Králové 

mobil: 724 384 531 

hana.simankova@ekomonitor.cz 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

PŘIHLÁ   

                                                               PROGRAM SEMINÁŘE 

„NOVELIZACE PŘEDPISŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“  

čtvrtek 10. května 2012 

 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-11:30 

Ing. Zuzana Mathauserová 
vedoucí Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima 

v pracovním prostředí, SZÚ (v Praze) 

9:00-10:00 

1/ Právně závazné požadavky na parametry vnitřního prostředí staveb 

2/ Novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a č. 68/2010 Sb. v částech: 

- přípustné mikroklimatické podmínky 

10:00-10:10 Přestávka na občerstvení 

 

10:10-11:30 

 

- tepelná a chladová zátěž 

- pitný režim 

- větrání 

11:30-12:30 Přestávka na oběd 

 

12:30-12:40 

CATUS spol. s r.o. 
Ing. Milan Vlček, Ing. Martina Tycová, Luboš Domkář 
PITNÝ REŽIM V PRAXI 
Prezentace společnosti CATUS spol. s r.o. – výroba a prodej ochranných a iontových nápojů 

 pro zdravý životní styl pracujících 

12:40-14:25 

Ing. Jana Lepší 
Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, oddělení měření denního a umělého osvětlení,  

měření tepelně-vlhkostního mikroklimatu 

12:40-13:25 
Novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  a č. 68/2010 Sb. v částech: 

- osvětlení 

13:25-13:40 Přestávka na občerstvení 

13:40-14:25 - zraková zátěž  

14:25-15:00 Diskuse 

15:00 Ukončení semináře  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

1. Seminář  se  koná  ve  čtvrtek  dne  10.  května  2012  v  Kongresovém, 
výstavním   a   společenském   centru   ALDIS   v Hradci  Králové 
(Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové). 

 
GPS souřadnice Aldisu: 50°12'54.151"N, 15°49'44.757"E 

 

2. Doprava od autobusového terminálu a vlakového nádraží: 
Terminál  autobusů: autobus  č. 5, 11, 13,  15 – vystoupit  na  5.  zastávce – ALDIS 
(1 minuta chůze). 
Hlavní nádraží:  trolejbus č. 3, 7, autobus č. 12, 16 - vystoupit za řekou na 4. zastávce 
Muzeum, dát se proti proudu řeky směrem k Městským lázním (3 minuty chůze). 

3. Parkování na parkovišti KC Aldis, k dispozici 240 parkovacích míst v bezprostřední 
blízkosti, poplatek 10 Kč za hodinu, 15 minut volný průjezd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Registrace účastníků od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného 
programu v 9.00 hod., předpokládaný konec v 15.00 hod. 

5. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 3. 5. 2012 poštou na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., pobočka Hradec Králové, Škroupova 
719/7, 500 02 Hradec Králové, nebo elektronicky s přihláškou v příloze 
na e-mail: hana.simankova@ekomonitor.cz  (tel. 724 384 531). 

6. Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v kongresové restauraci 
(polévka, hlavní chod, moučník) v ceně 120,- Kč včetně 20 % DPH 
(100,- Kč bez DPH).  

7. Vložné na akci činí 1.620,- Kč včetně DPH 20 % (1350,- Kč bez DPH). 
Celková cena v případě zajištění oběda (vložné 1620,- Kč + oběd 120,- Kč) 
je 1740,- Kč včetně DPH 20 % (1450,- Kč bez DPH).  

8. Vložné příp. stravné laskavě uhraďte do 3. 5. 2012 na číslo účtu 
19-5234530277/0100 u KB Chrudim, variabilní symbol 120510. Naše 
DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v obchodním 
rejstříku 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Platba je možná 
i v hotovosti u registrace. 

9. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné 
občerstvení během semináře (kromě oběda). 

10. 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. 

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

12. 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 nejpozději do 3. 5. 2012. Zruší-li závazně 
přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, 
vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář 

 

„NOVELIZACE PŘEDPISŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“ 

Hradec Králové 10. 5. 2012  

Přihlášku laskavě odešlete do 3. 5. 2012 na některý z níže uvedených kontaktů: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

provozovna Hradec Králové, Škroupova 719/7, 500 02 Hradec Králové 

 e-mail: hana.simankova@ekomonitor.cz 

 

Nehodící se škrtněte* 

 

titul, jméno,  

příjmení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adresa plátce  

(firmy) 

 

 

č. účtu plátce  

 

DIČ (IČ)  

 

telefon  

 

e-mail  

 
Souhlasím – nesouhlasím * s pravidelným zasíláním elektronických nabídek služeb 

 a výrobků společnosti Vodní zdroje Ekomonitor. 

 vložné  1620,- Kč 

 oběd  120,- Kč 

 

Přihlašuji se k účasti na semináři 

„ NOVELIZACE PŘEDPISŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“ 

 

 

       poukazuji částku  ………..………… Kč (var. symbol 120510) na účet číslo  

      19-5234530277/0100 KB Chrudim* 

 

 

       částka ve výši ………..………… Kč bude uhrazena v hotovosti v den konání akce *                              

DATUM, RAZÍTKO A PODPIS 

 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti VZ Ekomonitor. 
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