
ODBORNÝ   PROGRAM 
 

 
Nosným programem konference budou změny 
legislativy ochrany ovzduší, akreditace 
laboratoří pro měření emisí, nové normy  
pro měření emisí atd.  
 
Konference je doporu čena technickou 
komisí pro m ěření emisí Českého institutu 
pro akreditaci, o. p. s.  

 

 

 

POSLUCHAČŮM KONFERENCE BUDE 
VYDÁNO OSVĚDČENÍ O ÚČASTI                        

 
 
 

 
Součástí konference bude zasedání členů ALME 
a prezentace přístrojové a laboratorní techniky.  
    

 
Odborný garant:  Ing. Vladimír Bureš 
                             předseda rady ALME 
 
 
PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM 
 

středa 5. 5. 2010 
 

  800  - 1000  h.  -  prezence, ubytování 
1000  - 1230  h. -  odborný program 
1230  - 1330  h.  -  oběd 
1330  - 1715 h.  -  odborný program 
1730 h.            -  společná  večeře 
1830 h.          -  zasedání ALME  
2100 h.           -  společenský večer, pohoštění              
                         
 

čtvrtek 6. 5. 2010 
 

    800 -   900  h.  -  snídaně 
    900  - 1200  h.  -  odborný program 
  1200  - 1300  h.  -  oběd   
 
 
 
 
 
 

ODBORNÝ   PROGRAM 
 

středa 5. května 2010  

• Slavnostní  zahájení  
 Ing. Vladimír Bureš, předseda rady ALME  
 Ing. Jan Kužel, ředitel OOO MŽP 
 
BLOK I.  
LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ  

• Vládní návrh nového zákona o ochran ě 
ovzduší 
Ing. Jan Kužel, ředitel OOO MŽP 
 

• Nové požadavky na spalovací procesy 
Bc. Kurt Dědič, vedoucí oddělení spalovacích 
zdrojů a paliv, OOO MŽP 
 

• Emisní limity a podmínky provozu ostatních  
stacionárních zdroj ů 
Ing. Hana Schvarczová, OOO MŽP 
 

• Zdroje emitující t ěkavé organické látky  
do ovzduší 
Mgr. Lucie Krejčí, OOO MŽP 
 

• Autorizované m ěření emisí a požadavky  
na zpracování protokolu o m ěření   
Ing. Yvonna Hlínová, OOO MŽP 
 

BLOK II.  
AKREDITACE LABORATO ŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 

• Implementace ČSN P CEN/TS 15675 do 
akredita čního systému ČIA a zkušenosti 
z posuzování požadavk ů této technické 
specifikace 
Ing. Jaroslav Mucha, ČIA o. p. s. Brno 
 

• Odborné problémy řešené p ři akreditaci 
laborato ří pro m ěření emisí u nás  
i v zahrani čí 
Ing. Eva Klokočníková, ČIA o. p. s. Praha 
 

• Diskuse       �   Zasedání ALME 
 

• Společenský večer  
 

 

ODBORNÝ  PROGRAM 
 
 

čtvrtek 6. května 2010  

BLOK III.  
NOVÉ PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ EMISÍ 

• Přehled nových norem v oblasti analýzy 
ovzduší 
Doc. Ing. František Skácel, CSc., VŠCHT Praha 

• Strategie vzorkování 
Ing. Viktor Tekáč, Ph.D., Doc. Ing. František 
Skácel, CSc., VŠCHT Praha 

• Stanovení nejistot m ěření – praktické 
příklady, RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. 

• Nový Slovenský zákon o ovzduší ú činný  
od 1. 6. 2010, Ing. Jozef Bocko - MŽP SR 

• Chemické látky a p řípravky z hlediska jejich 
vlivu na zdraví, základní právní p ředpisy 
týkající se pracovního prost ředí a informace 
o voln ě dostupných databázích 
MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., SZÚ Praha 

• Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009  
na prašné trati a jejich další sm ěr 
Ing. Jiří Horák, Ph.D. - VŠB – TU Ostrava 

• Odběrové armatury pro speciální plyny  
Ing. Jiří Blažek – Linde Gas a. s. 

 
POSTEROVÉ SDĚLENÍ 
 

ALME - Mezilaboratorní porovnávání zkoušek 
Ing. Stanislav Eminger, CSc. 
Ing. Jindřich Obršál, CSc., komise pro jakost 
 

Testovací tra ť stanovení TZL – prašná tra ť 
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Zdeněk 
Kysučan, VŠB – TU Ostrava 
 

Časopis ochrana ovzduší 
 

Prezentace p řístrojové a laboratorní techniky 
 

                                     (změna programu vyhrazena) 
 

 

Organiza ční garant akce, informace:  
Ing. Zuzana Bílková, Hana Šimánková  
EMPLA spol. s r. o. 
fax.: 495 217 499, tel.: 495 218 875 
e-mail: marketing@empla.cz    



ORGANIZAČNÍ   POKYNY 
 

 
 
 

1. Místo konání: Hotel Jezerka, Se č – Ústupky   

 (bližší informace o hotelu a orientační mapku   
 naleznete na adrese http://www.jezerka.cz) 

Datum konání:   5. – 6. května 2010 
Doprava: z autobusové zastávky Seč bude     
po telefonické domluvě zajištěna doprava         
k hotelu 
 

2. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete 
nejpozději do 27. dubna 2010  na adresu: 
 

EMPLA spol. s r. o.,  Za Škodovkou 305,  
503 11 Hradec Králové  
 

nebo faxem - č. 495 218 875, 495 217 499    
e-mail: marketing@empla.cz          
Po telefonické dohodě je možné se přihlásit též 
po datu uzávěrky. 
 

3. Účastnický poplatek činí .……....  2 800,- Kč 
 (tj. 2 333,30 Kč + 20 % DPH 466,70 Kč) 
obsahuje vložné včetně pracovních materiálů.  

 

ČLENŮM ALME BUDE UHRAZEN 
ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

(MAX. 2 ÚČASTNÍKŮM NA ČLENA ALME) 
 

 

Účastníky ze SLOVENSKA prosíme o úhradu 
poplatku POUZE V HOTOVOSTI p ři prezenci! 
Děkujeme. 
 

Naše DIČ: CZ42195667, IČO: 42195667 
Platbu uhra ďte na účet č. 659340257/0100 
KB Hradec Králové, variabilní symbol: 
05052010 nebo hotov ě u prezence. 
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme 
manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.   

 

4. Pro účastníky konference jsme zajistili 
ubytování a stravování přímo v hotelu.  
 

Stravování  začíná obědem dne 5. 5. a končí 
obědem dne 6. 5. –  stravování (2x oběd,  
1x večeře, společenský večer) je v cen ě 
účastnického poplatku .  
 

Ubytování  včetně snídaně zaplatíte přímo 
na recepci hotelu (cena jednolůžkového 
pokoje 990,- Kč, dvoulůžkového pokoje   
1 190,- Kč, třílůžkového pokoje 1 490,- Kč + 
snídaně 90,- Kč). Svůj požadavek  
na ubytování a stravování   zřetelně   označte  

na závazné p řihlášce.  Objednané ubytování 
je nutno zaplatit i v případě jeho nevyužití. 

 
ORGANIZAČNÍ   POKYNY 

 

 

5.  Daňový doklad, potvrzení o platb ě 

Platba provedená před termínem konání 
konference je zálohou ve výši 100 % 
dohodnuté ceny. Daňový doklad  bude 
účastníkům konference vydán na základě 
prokázaného zaplacení. Účastníci  obdrží  
u prezence daňový doklad jen na platby, které 
budou připsány na náš účet 5 dnů před 
konáním konference. Na platby došlé  
po tomto termínu vystavíme daňový doklad  
a zašleme poštou na Vaši adresu. Účast  
na akci nepotvrzujeme. Zprávu Vám zašleme 
jen v případě, že nebudeme moci Vašemu 
požadavku vyhovět.  

 

6. Stornovací podmínky  

     Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme.      
V případě, že nebyl poukázán na náš účet, 
bude dodatečně pro nedodržení storno 
podmínek fakturován. Přihlášku je možné 
písemně stornovat  z  vážných důvodů  
5 pracovních dnů před zahájením konference 
nebo je možno vyslat náhradníka. Potvrzení 
závazné přihlášky bude považováno  
za souhlas s organizací a cenou konference. 

PREZENTACE    FIREM 
 
 
 

Nabízíme možnost prezentace tuzemských  
a zahrani čních firem, jejichž činnost souvisí 
s problematikou konference. 

 
Prezentace v rámci konference: 
� prezentační místo - stolek 
� rozdání propagačních materiálů 
� propagace ve sborníku přednášek                                
 

Podrobn ější informace: 
Ing. Zuzana Bílková, Hana Šimánková  
tel.: 495 218 875, 495 211 579  
 

 

 

Asociace autorizovaných      
laborato ří pro m ěření emisí 

 

 
 
 

 
 

                       ® 
 

Centrum pro osv ětu,  
vzdělání a informace  

v ochran ě prost ředí a zdraví  
 

EMPLA spol. s r. o.  Hradec Králové 
 

si Vás dovolují pozvat 
 

na tradi ční 15. konferenci  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Hotel Jezerka, Se č - Ústupky 

 

5. – 6. května 2010 
 

Mediální partner 

 
 
 
 

MĚŘENÍ 

EMISÍ 
 

 

 

Změny legislativy ochrany ovzduší,  
akreditace laborato ří pro m ěření  

emisí, nové normy 


