
 
 

          

       Váš partner v profesním rozvoji 

       VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

 

PROBLEMATIKA HLUKU 

V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ 
NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, 

ZKUŠENOSTI Z PRAXE 

                                      

Praha, čtvrtek 12. listopadu 2015 

Konferenční centrum CITY Praha Pankrác 

 

NA SEMINÁŘI BUDOU ÚČASTNÍCI SEZNÁMENI S AUTORSKÝM VÝKLADEM NOVEL PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ PŘED HLUKEM – ZÁKONA Č. 258/2000 SB., 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 SB., A NAVAZUJÍCÍCH METODICKÝCH NÁVODŮ. 

 

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním 

prostředí,  tj.  pro  ty,  kteří  hluk  měří, modelují  či  posuzují.  

Je určen i pro odborníky posuzující či pracující s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu 

EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v 

rámci strategického hlukového mapování ČR 2012.   

 



 
      MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

         

        Váš partner v profesním rozvoji 

PROGRAM SEMINÁŘE 

„PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ“  
NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE 

 

Přednášející:  

Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., Ing. Dana Potužníková 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,  

Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 

 

Praha, čtvrtek 12. listopadu 2015, Konferenční centrum CITY Praha Pankrác 

 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:00 

 

NOVELA Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů         

(novela 2015) 

10:00-10:15 Přestávka na občerstvení  

10:15-12:00 

 

NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací (část 1.) 

(návrh novely 2015)            

12:00–12:45 Přestávka na oběd 

12:45-13:30 

 

NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací (část 2.) 

(návrh novely 2015)            

13:30-14:15 

 

NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU 

V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ HEM -300-11-12-01-34064   

(základní přístupy v návaznosti na legislativní změny 2015) 

14:15-15:00 NOVELA SMĚRNICE END  

(Annex II.- novela 2015 a příprava novely Annex III.) 

15:00-16:00 ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY Z ODBORNÉ PRAXE 

Diskuse 

16:00 Ukončení semináře  

 

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků, 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, 

je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

                                                                             
         

  



 

 

 

       Váš partner v profesním rozvoji 

                                   ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Seminář se koná ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v Konferenčním centru CITY (KCC), 

Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác. 

 GPS souřadnice Konferenčního centra CITY: 50°3'1.001"N, 14°26'21.116"E 

2. Registrace účastníků od 8:00 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 
hod., předpokládaný konec v 16:00 hod. 

3. Doprava - KCC je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Pankrác, trasa 
C. KCC se nachází těsně u výškové budovy CITY EMPIRIA, vstup nalevo před 
stavební ohradou (viz obrázky). 
Doprava z hlavního vlakového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici HLAVNÍ 
NÁDRAŽÍ směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC. 
Doprava z hlavního autobusového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici 
FLORENC směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC.  

4. Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od Arkád cca 100 
metrů (parkovné – první 3 hodiny jsou zdarma, každá další započatá 
hodina je za 40 Kč). Nezpoplatněné parkování je možné v přilehlých ulicích 
nebo na parkovišti před obchodem BAUHAUS naproti přes křižovatku. 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné 
přihlášky na adrese: www.uzitecneseminare.cz a to nejpozději do 05. 11. 2015. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané 
e-maily. 

6. Vložné na akci činí 1 620,- Kč bez DPH 21 % (1 940,- Kč včetně DPH). 
Oběd si mohou účastníci individuálně zakoupit v přilehlé jídelně CAFE EMPIRIA 
(www.cafe-empiria.cz), která nabízí široký výběr teplé i studené kuchyně. 

7. Vložné laskavě uhraďte do 05. 11. 2015 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 151112. 
 Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051. Podklady pro platbu Vám byly odeslány 
 v potvrzení o přijetí přihlášky na Vámi zadané e-maily. 
 Jsme plátci DPH.  Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. 
 Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

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

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

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

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům 
doručeno nejpozději do 05. 11. 2015. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se 
akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání 
náhradníka je možné. 

Platba Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH celkem k úhradě 

Vložné Kč 1 620 340 1 960 

http://www.uzitecneseminare.cz/
http://www.cafe-empiria.cz/


                                                                                 

 

 

                                                                    Váš partner v profesním rozvoji 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

 (pro případ, že nemůžete podat online přihlášku dle bodu 5 v organizačních pokynech) 

„PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ“  
NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE 

Praha, čtvrtek 12. listopadu 2015, Konferenční centrum CITY, Praha – Pankrác 
Přihlášku laskavě odešlete do 05. 11. 2015 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové  e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené e-maily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou (*). 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

E-mail (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

IČ (DIČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

E-mail:    

Vložné:    

1620,- Kč bez DPH (1960,- Kč vč. DPH)   

Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 05. 11. 2015 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 151112 

  

Poznámka: 
 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze 

přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 05. 11. 2015. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby 

nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním 

tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o 

ochraně osobních údajů.                            

 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

