
 

Vás zve na seminář 

 

přednášený 
 

 

 

 

 

 

 

 

konaný 
 

24. září 2020 v Interhotelu Olympik, Praha 

MUDr. Magdalenou Zimovou, CSc. JUDr. Helenou Jantačovou 

 

 
Ing. Terezou Pavlů, Ph.D.  Mgr. Petrou Urbanovou 

 



PROGRAM SEMINÁŘE 
 

8:30 – 9:00 registrace 

9:00 – 9:45 Mgr. Petra Urbanová, Ministerstvo životního prostředí 
Legislativa v oblasti nakládání se stavebními a demoličními 
odpady  

 Prezentace bude zaměřená na stávající právní požadavky v oblasti 
nakládání se stavebními a demoličními odpady, stejně jako 
na budoucí právní úpravu v této oblasti v souvislosti s přípravou 
nové odpadové legislativy. Shrne také požadavky a aktuální vývoj 
evropské legislativy pro stavební a demoliční odpady. 

9:45 – 11:15 JUDr. Helena Jantačová 
Nakládání se stavebním odpadem ve vazbě na předpisy 
stavebního práva a předpisy na ochranu životního prostředí 

 Příspěvek dodá pohled na právní předpisy aplikované v praxi včetně 
několika příkladů. 

11:15 – 12:15 oběd 

12:15 – 13:45 MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav 
Zdravotní rizika při nakládání se stavebními odpady 

 Stavební odpady patří mezi prioritní odpadové toky. POH ČR si dal 
jako jeden z cílů regulaci vzniku i využití stavebních a demoličních 
odpadů z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí. 
Uvolňování škodlivých látek do prostředí může negativně ovlivnit 
zdraví člověka přes všechny expoziční cesty. Metody hodnocení 
uvolňování škodlivých látek do prostředí nejsou dosud v České 
republice jednotně stanoveny oproti mnoha evropským státům. 
Vzhledem ke stanoveným cílům oběhového hospodářství je 
nezbytné urychleně vypracovat kritéria pro toxické látky 
v recyklovaných materiálech a metody jejich stanovení. 

13:45 – 15:15 Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov ČVUT v Praze 
Recyklovatelnost stavebních materiálů a možnosti jejich využití 
ve stavebnictví 

 Příspěvek bude zaměřen na recyklovatelnost stavebních materiálů, 
stavebních a demoličních odpadů a možnosti jejich dalšího využití 
především jako náhrady primárních zdrojů ve stavebnictví. Budou 
prezentovány jak výsledky dosud publikovaných výzkumů v této 
oblasti, tak i možnosti využití recyklovaných materiálů, které již byly 
přeneseny do praxe. 

15:15 ukončení semináře 
 

Změna programu vyhrazena 
 

 
 



ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2020 v Interhotelu Olympik, v sále 

Olymp - Sokolovská 138 (Sokolovská 138, 186 76 Praha 8, tel.: +420 266 184 820, e-mail: 

reservation@olympik.cz, http://www.olympik.cz/cz/). Možnost parkování na placeném parkovišti 

u hotelu. 

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

 Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 17. září 2020 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor 

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

 Vložné na seminář činí 2.100,- Kč bez DPH. Do ceny vložného je zahrnut vstup na seminář, 

 drobné občerstvení, oběd a pracovní materiály v el. podobě. Snížené vložné ve výši 1.900,- Kč bez 

 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 17. září 2020 pod variabilním symbolem 200924, 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. 

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

 v přihlášce.   

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

 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. 

 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 17. září 2020. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, 

 uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je 

 možné. 

 Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře Stavební odpady se předkládá 

 k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání 

 pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude zasláno osvědčení o absolvování. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky a informace 
 

Klára Petráková Kánská 
602 141 508, klara.kanska@ekomonitor.cz 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

STAVEBNÍ ODPADY 
Vyplněnou přihlášku (*hodící se prosím zaškrtněte) odešlete laskavě do 17. září 2020  

na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,  
e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz. 

 

titul, jméno 
a příjmení 

 

jméno dalšího 
účastníka/ů 

 

název a adresa 
plátce (firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

telefon  

e-mail kontaktní  

e-mail na účastníka 
(pokud je jiný než 
kontaktní) 

 

Vložné v Kč za cena bez DPH DPH cena s DPH počet 

osobu při vyslání 1 účastníka   2.100,- 441,- 2.541,-  

osobu při vyslání 2 a více účastníků z 1 organizace 1.900,- 399,- 2.299,-  
 

Závazně se přihlašuji/eme k účasti na semináři Stavební odpady pořádaném 24. září 2020 v Praze. 
 

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

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 200924* 
 

□ v hotovosti u registrace* 
 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 
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