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V posledních letech zaznamenaly nanotechnologie nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím 

vyplynuly také oprávněné obavy týkající se bezpečnosti, s ohledem na některé nepříznivé 

zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT 

atd.) Jako každá nová technologie představují nanotechnologie velký přínos, který je však 

rovněž doprovázen možnými environmentálními a zdravotními riziky. 

 

 
 

8,30 – 9,00  Registrace účastníků

9,00 – 9,15 RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.,  

Státní zdravotní ústav 

Úvodní slovo 

9,15 – 10,00 prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D,  

Vysoká škola báňská 

Nanomateriály v životním prostředí  

10,00 – 10,45 doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.,  

VUT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vybrané nanomateriály     

10,45 – 11,05 Přestávka na kávu 

11,05 –11,50 zástupce Centra hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ  

Zdravotní rizika nanomateriálů a ochrana pracovního prostředí 

(dopady, limity) 

11,50 –12,35 prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.,  

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK 

Účinky nanočástic na lidské zdraví   

12,35 – 13,10 Oběd 

13,10 – 13,55 Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D.,  

Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky ÚEM AV ČR 

Odhad rizik spojených s toxickými účinky nanomateriálů 

13,55 – 14,40 prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.,  

Vysoké učení technické v Brně 

Metodika snižování rizik v provozech s výskytem jemných  

a ultrajemných částic  

14,40 – 15,00  Diskuse a ukončení semináře a webináře 

Změna programu je vyhrazena. 

https://www.fekt.vutbr.cz/


1) Datum a místo konání: Seminář a webinář se uskuteční ve středu 13. října 2021 v AURELI HOTELU 

GLOBUS (Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4, tel.: 266 184 820, e-mail: sales@hotel-globus.cz, 

https:// www.hotel-globus.cz/cz/). Je zde možnost parkovat na hotelovém parkovišti přímo 

u hotelu. 

2) Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 6. října 2021 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor 

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

3) Vložné za seminář v prezenční formě i webinář činí 2.300,- Kč s DPH na 1 osobu.  

Do ceny vložného je zahrnuta ú část na semináři a webináři a pracovní materiály v el. podobě. 

V případě semináře rovněž občerstvení. Snížené vložné ve výši 2.000,- Kč s DPH za jednu osobu 

hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků na tento seminář a webinář. Vložné laskavě poukažte 

na účet č.19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 6. října 2021 pod variabilním symbolem 

211013. 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.  

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

v přihlášce.   

5) Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky e-mailem případně poštou. 

Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení vložného dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 

6) 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 6. října 2021. Nestornuje-li účastník 

přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 

Nahlášení náhradníka je možné. 

Pro seminář: 

 Registrace na místě bude od 8:30. 

 Počet účastníků pro prezenční účast se bude řídit v té době aktuálním usnesením 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 případně si povolení vyžádat u IT.  

 V den konání webináře zašleme všem přihlášeným do  8:15 hodin pozvání  

do učebny v aplikaci CISCO WEBEX z adresy alena.pecinova@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). 

mailto:sales@hotel-globus.cz
mailto:alena.pecinova@ekomonitor.cz
mailto:alena.pecinova@ekomonitor.cz


Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 6. října 2021 na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo  

na e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz 
 

*Nehodící se škrtněte 

titul, jméno, příjmení  
 

titul, jméno, příjmení  
(další účastníci) 

 
 

název a adresa plátce 
(firmy) 

 
 

č. účtu plátce 
 

 

DIČ (IČ)  

telefon  

e-mail  

e-mail na účastníka/y  

preferuji prezenční formu webinář 

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

osobu při vyslání 1 účastníka   1900,80 399,20 2.300,- 
 

osobu při vyslání 2 a více 
účastníků  
z 1 organizace 

1652,90 347,10 2.000,- 
 

 
Přihlašuji se k účasti na semináři a webináři NANOBEZPEČNOST 13. října 2021.  
 
Vložné celkem …………………… Kč, uhradím: 
 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 211013* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami. 

Razítko a podpis objednatele, datum: 
 
 
 
 

 
 

 


