ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Místo konání: Hotel Jezerka, Seč – Ústupky
(bližší informace o hotelu a orientační mapku
naleznete na adrese http://www.jezerka.cz)

Datum konání: 20. – 21.5.2019
Doprava: z autobusové zastávky Seč bude
po telefonické domluvě zajištěna doprava
k hotelu
2. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete
nejpozději do 10. května 2019 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:
Pro členy ALME .…….... 3 300,- Kč
Pro ostatní……………… 4 000,- Kč
(tj. 2 727,27 Kč + 21 % DPH 572,73Kč)
(tj. 3 305,79 Kč + 21 % DPH 694,22 Kč)
obsahuje vložné včetně pracovních materiálů.
ČLENŮM ALME BUDE UHRAZEN
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
(JEDNOMU ÚČASTNÍKOVI NA ČLENA ALME)
Účastníky ze SLOVENSKA prosíme o úhradu
poplatku POUZE V HOTOVOSTI při prezenci!
Děkujeme.

Naše DIČ: CZ42195667, IČO: 42195667
Platbu uhraďte na účet č.177200673/0300
ČSOB Hradec Králové, variabilní symbol:
20052019 nebo hotově u prezence.
4. Pro účastníky konference jsme zajistili
ubytování a stravování přímo v hotelu.
Stravování začíná obědem dne 20.5. a končí
obědem dne 21.5. – stravování (2x oběd,
1x večeře, společenský večer) je v ceně
účastnického poplatku.
Ubytování včetně snídaně zaplatíte přímo
na recepci hotelu (cena jednolůžkového
pokoje superior 1450,- Kč, dvoulůžkového
pokoje standard 1.450,- Kč /superior 1.600,Kč/, třílůžkového pokoje standard 1 590,- Kč +

snídaně 110,- Kč). Množství pokojů
standard je omezeno. Svůj požadavek na
ubytování a stravování zřetelně označte
na závazné přihlášce. Objednané ubytování
je nutno zaplatit i v případě jeho nevyužití.
.

Asociace autorizovaných
laboratoří pro měření emisí

5. Daňový doklad, potvrzení o platbě
Platba provedená před termínem konání
konference je zálohou ve výši 100 %
dohodnuté ceny. Daňový doklad bude
účastníkům konference zaslán poštou na
základě prokázaného zaplacení.
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 zahraničních firem, jejichž činnost souvisí
s problematikou konference.
Prezentace v rámci konference:
✓ prezentační místo - stolek
✓ rozdání propagačních materiálů
✓ propagace ve sborníku přednášek
✓ umístění loga v konferenčním sále
Podrobnější informace:
Barbora Dörreová, Pavla Douděrová
marketing@empla.cz,495 218 875,606 069 932

www.empla.cz

Centrum pro osvětu,
vzdělání a informace
v ochraně prostředí a zdraví
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
si Vás dovolují pozvat

na již 24. ročník odborné konference

MĚŘENÍ EMISÍ
A OCHRANA
OVZDUŠÍ
Novinky legislativy ochrany ovzduší,
aktuální stanoviska týkající se měření
emisí, změny norem, posuzování rizik
v emisní laboratoři, zkušenosti
z kontrolní činnosti a
další zajímavosti z oboru

Hotel Jezerka, Seč - Ústupky

20. – 21. května 2019

ODBORNÝ PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM

Pondělí 20. května 2019
Nosným programem konference budou změny
legislativy ochrany ovzduší, aktuální stanoviska
týkající
se
měření emisí,
nové
normy
pro měření emisí atd.
Konference je doporučena technickou komisí
pro měření 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
pondělí 20. 5. 2019
800 - 1000 h.
1000 - 1230 h.
1230 - 1330 h.
1330 - 1645 h.
1700 - 1800 h.
1830 - 2030 h.
2100 h.

- prezence, ubytování
- odborný program
- oběd
- odborný program
- společná večeře
- zasedání ALME
- raut, společenský večer

úterý 12. 5. 2015
800 - 900 h. - snídaně
900 - 1215 h. - odborný program
1215 - 1315 h. - oběd

•

Slavnostní zahájení
Ing. Vladimír Bureš, předseda rady ALME
Ing. Stanislav Eminger, CSc. - předseda
komise pro jakost

Aktuální legislativa a střednědobé výhledy na
změny legislativy v oblasti spalovacích zdrojů a
měření emisí
Ing. Robert Kičmer, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR
Strategické dokumenty k ochraně ovzduší
Mgr. Gabriela Srbová, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR
Implementace ČSN EN ISO /IEC 17025:2018 –
Zkušenosti z posuzování
Ing. Gabriela Šimonová, ČIA o.p.s. Praha
Plánování aktivit ZK zajištění platnosti výsledků
zkoušek
Ing. Eva Klokočníková – ČIA o.p.s. Praha
Kontrolní činnost orgánů státní správy – ČIŽP
Zástupce ČIŽP ČR
Zkušenosti SIŽP v oblasti autorizovaného měření
emisí
Ing.Pavol Melichár, odbor inšpekcie ochrany ovzduší
SIŽP SK
Význam účasti ve zkoušení způsobilosti PT (pro
zkušební laboratoř, držitele osvědčení o akreditaci
Ing. Vladimír Kraják, zástupce ALME Praha, a.s.

úterý 21. května 2019
Současný přehled technických norem v oblasti
měření emisí znečišťujících látek do ovzduší
Doc. Ing. František Skácel, CSc. – VŠCHT Praha
VŠCHT Praha
Elektronová mikroskopie a její využití v oblasti
analýzy částic
Kateřina Hubáčková - ALS laboratoře
Kalibrace měřidel používaných při měření emisí a
imisí
Ing. Jaroslav Mucha – český metrologický institut
Prezence DX přístrojů
Ing. Jiří Svoboda – AFRISO, spol. s r.o.
Moderní metody měření emisí – od měření prachu
po měření rtuti
Ing. Michal Rejzek – SICK spol. s r.o.
*************

Posterové sdělení
Asociace autorizovaných laboratoří pro měření
emisí
Mezilaboratorní porovnání zkoušek
Možnost Prezentace dalších posterů – cena :2.000 Kč
Prezentace přístrojové a laboratorní techniky

Připravované PRR stanovení H2O, Hg a PM10/2,2
Ing. Jiří Horák – VĚC VŠB - Ostrava

(změna programu vyhrazena)

Zkoušení způsobilosti ALME 2018 - 2019
doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D. – Univerzita Pardubice

Organizační garant akce, informace:

Abeceda technických a speciálních plynů a
doplňkového sortimentu
Jaromír Drapela, Linde Gas a.s.

Barbora Dörreová, Pavla Douděrová
EMPLA spol. s r. o.
tel.: 495 218 875, fax.: 495 217 499,
mobil: 606 069 932
e-mail: marketing@empla.cz

www.empla.cz

www.alme.cz

této přihlášky uděluje souhlas společnosti EMPLA spol. s r.o. se
zpracováním osobních údajů pro účely zajištění odborné akce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA část I.
24. konference
MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
20. – 21. 5. 2019
Jméno a příjmení

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA část II.
24. konference
MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
20. – 21. 5. 2019
Přednášející:

…………………………………………………….
Dotaz:

Fakturační údaje
Název firmy:
Ulice:
PSČ:
Město:
IČO:
DIČ:

……………………………………………………...

Rodné číslo (u fyzických osob):

Žádám o vydání:

……………………………………………………...
VYPLŇUJÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI
(požadované zaškrtněte!)


Telefon:

osvědčení o účasti na konferenci

Fax:
Přeji si, aby mi byly zasílány aktuální informace
o připravovaných odborných seminářích, kurzech
a dalších službách na níže uvedenou e-mailovou adresu:

□ ANO

Místo narození

..................….….......................…

□ NE
Potvrzujeme závazně, že dne….…...................…....

E-mail:

jsme uhradili (uhradíme) částku…............…..…...Kč

Člen ALME:

ano - ne

Objednáváme ubytování:
(20./21. 5. 2019)

ano - ne

Stravování:

Datum narození ..................….….......................…

Oběd

20. 5. 2019

ano - ne

Večeře 20. 5. 2019

ano - ne

Oběd

ano - ne

21. 5. 2019

Údaje, které uvedete na této přihlášce, budou použity
pro vystavení daňového dokladu. Prosíme Vás, abyste
jim věnovali náležitou pozornost, děkujeme.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, účastník výše uvedené akce odesláním

 z účtu č. .................….….......................…..…......
u peněžního ústavu ..….…..........................….....
na účet č.177200673/0300 ČSOB Hradec Králové,
variabilní symbol: 20052019
 zaplatíme hotově u prezence.
Razítko a podpis vysílající organizace:
Podpis účastníka:

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na adresu:

EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11
Hradec Králové nebo faxem na číslo 495 217 499,
nebo e-mail: marketing@empla.cz

Uzávěrka přihlášek - dne 10. 5. 2019

