
 

 

 

 

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. 

 A STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV  

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ A WEBINÁŘ 

 

 

 

21. dubna 2022 v Aureli hotelu 
Globus v Praze

Alternativní metody měření 
kvality ovzduší

LOWCOST SENZORY



8,30 – 9,00  Registrace účastníků

9,00 – 9,20 Mgr. Vojtěch Stráník, Ministerstvo životního prostředí 
Pohled MŽP na nízkonákladové senzory 

9,20 – 10,00 Mgr. Lenka Pekařová, Státní zdravotní ústav 
Od kanárka k nanotechnologii 

10,00 –10,40 
 

 

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., CDV v.v.i.,  
Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech 
Aplikace nıźkonákladových senzorů pro měření ́kvality 
ovzduší ́v souvislosti s dopravními opatřeními 

10,40 – 11,00 Přestávka na kávu 

11,00 – 11,40 
 

Assoc. Prof. George Biskos M. Sc., Ph.D., The Cyprus 
Institute 
Tools in Aerosol Technology for Enabling Low-cost Air 
Quality Monitoring 

11,40 – 12,20 
 

Ing. Petra Bauerová, Ph.D., ČHMÚ 
Dosavadní zkušenosti s nízkonákladovými senzory kvality 
ovzduší 

12,20 – 13,10 Oběd 

13,10 – 13,50 
 

doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., Slezská univerzita 
Návrh senzorové sítě ve vybraných městech 

13,50 – 14,30 
 

Mgr. Jiří Bílek, Ph.D., VŠB – Technická univerzita 

Ostrava 

Dlouhodobé využívání senzorů v monitorovacích sítích 

14,30 – 15,10 prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze 

Kvalita vnitřního prostředí v budovách s inteligentními 

systémy řízení provozu 

15,10 – 15,50 RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Státní zdravotní ústav  

Senzory 

15,50 – 16,00 Diskuse 

16,00  Ukončení semináře a webináře 
Změna programu je vyhrazena. 

  

INFORMACE       
A 

PŘIHLÁŠKY

Michaela 
Halabrínová 

mobil                
702 148 819

michaela.
halabrinova@
ekomonitor.cz



ORGANIZAČNÍ POKYNY  

 

1. Datum a místo konání: Seminář a webinář se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2022 v AURELI 
HOTELU GLOBUS (Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 4, tel.: +420 296 799 508, e-mail: 
sales@hotel-globus.cz, https://www.hotel-globus.cz/cs/). Je zde možnost parkovat  
na hotelovém parkovišti přímo u hotelu. 

2. Začátek semináře je v 9 hod. a předpokládaný konec v 16 hod.  
3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 14. dubna 2022 na adresu: Vodní zdroje 

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

4. Vložné za seminář v prezenční formě i webinář činí 2.200,- Kč s DPH na 1 osobu.  
Do ceny vložného je zahrnuta účast na semináři či webináři a pracovní materiály v el. 
podobě. Snížené vložné ve výši 2.000,- Kč s DPH za jednu osobu hradí plátce při vyslání 2 
a více účastníků z jedné organizace na tento seminář a webinář. Vložné laskavě poukažte 
na účet č.  19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 14. dubna 2022 pod variabilním 
symbolem 220421. Pokud budete požadovat zálohovou fakturu, zaškrtněte příslušné políčko 
v přihlášce. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 
u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba v hotovosti, kartou a v eurech není u registrace 
možná. 

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

6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace, případně 
jej zašleme. 

7. 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 14. dubna 2022. Nestornuje-li 
účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 
fakturujeme. Nahlášení náhradníka je možné. 

8. Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře a webináře „Lowcost 
Senzory“ bude předložen k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.: průběžné 
vzdělávání úředníků a průběžné vzdělávání vedoucích úředníků. Účastníkům semináře 
a webináře bude vystaveno a zasláno osvědčení o absolvování. 

Pro seminář: 
- Registrace na místě bude od 8:30. 
- Počet účastníků pro prezenční účast se bude řídit v té době aktuálním usnesení vlády. 

Pro webinář: 

 Pro účast na webináři se obvykle stačí připojit přes zaslaný odkaz z aplikace CISCO 
WEBEX. Ve výjimečných případech je třeba stáhnout aplikaci, a proto je vhodné 
zkontrolovat, zda Vaše organizace toto stažení povoluje a popř. si povolení vyžádat u IT.  

 V den konání webináře zašleme všem přihlášeným do 8:15 hodin pozvání do virtuální 
učebny v aplikaci CISCO WEBEX z adresy klara.kanska@ekomonitor.cz.  

 Aplikace Vás vyzve, abyste uvedli své jméno a e-mail, poté budete vpuštěni do učebny. 

 Po přihlášení k webináři si nechte vypnutý mikrofon i kameru.  

 Doporučujeme k poslechu webináře využit sluchátka (zejména pokud nejste v místnosti 
sami) ideálně s mikrofonem (pro možnost položení dotazu).  

 Pro kvalitní poslech webináře je zapotřebí mít optimální internetové připojení.  

 Pro dotazy musíte nejprve zvednout v aplikaci ruku a přednášející Vás jmenovitě vyzve 
k dotazu, případně využijte chat aplikace (dotaz do chatu posílejte výhradně na 
everyone). 

 1 zaplacené vložné = 1 přístup do virtuální učebny. V případě, že se přihlásí na jedno 
pozvání více účastníků, bude přístup aplikací CISCO WEBEX odepřen všem. 

 V případě technických problémů na straně účastníka se registrační poplatek nevrací. 

mailto:sales@hotel-globus.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ A WEBINÁŘ  

LOWCOST SENZORY 
Vyplněnou přihlášku (*hodící se prosím zaškrtněte) odešlete laskavě do 14. dubna 2022  

na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, nebo 

na e-mail michaela.halabrinova@ekomonitor.cz 

* Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete. 

Titul, jméno 
a příjmení účastníka 

 

Titul, jméno a příjmení  
dalšího účastníka 

 

Název a adresa plátce 
(firmy) 

 

Č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

Telefon  

E-mail kontaktní  

E-mail na účastníka/y  

Preferuji *       prezenční formu webinář 

Jste úředník dle zákona 
č. 312/2002 Sb. * 

ANO NE 

Pokud ANO, chcete po akci 
vystavit OSVĚDČENÍ * 

ano ne 

Pokud ANO jste * úředník vedoucí úředník 

Pokud ANO, jaké je Vaše  
datum ………………….… a místo ……………..………….………….. narození 

Pokud NE, chcete po akci vystavit 
POTVRZENÍ O ÚČASTI * 

ano ne 

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

osobu při vyslání 1 účastníka 1.818,20 381,80 2.200,-  

osobu při vyslání 2 a více 
účastníků z 1 organizace 

1.652,90 347,10 2.000,-  

Závazně se přihlašuji/eme k účasti na semináři a webináři “Lowcost senzory“ pořádaném 21. dubna 

2022. Vložné celkem ………………..………………,- Kč uhradím: 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 220421* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 
 
 
 


