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: 29. – 30. 5. 2017
Doprava: z autobusové zastávky Seč bude
po telefonické domluvě zajištěna doprava
k hotelu
2. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete
nejpozději do 15. května 2017 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, případně
vyplňte on-line přihlášku na webu
www.empla.cz
3. Účastnický poplatek činí:
Pro členy ALME .…….... 2 800,- Kč
Pro ostatní……………… 3 300,- Kč
(tj. 2 314,05 Kč + 21 % DPH 485,95 Kč)
(tj. 2 727,27 Kč + 21 % DPH 572,73 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. 659340257/0100
KB Hradec Králové, variabilní symbol:
29052017 nebo hotově u prezence.
4. Pro účastníky konference jsme zajistili
ubytování a stravování přímo v hotelu.
Stravování začíná obědem dne 29. 5. a končí
obědem dne 30. 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 1.450,- Kč, dvoulůžkového
pokoje standard 1.450,- Kč / superior 1.600,Kč, možnost přistýlky v pokojích superior

350,- Kč + snídaně 120,- 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

si Vás dovolují pozvat

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
 umístění posterového sdělení v sále
Podrobnější informace:
Ing. Lucie Jasinková, Barbora Dörreová
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

na tradiční 22. konferenci

MĚŘENÍ EMISÍ
A OCHRANA
OVZDUŠÍ
Novinky legislativy ochrany ovzduší,
aktuální stanoviska týkající se měření
emisí, normy, zkušenosti z akreditací,
kontrolní činnosti a další zajímavosti z oboru

Hotel Jezerka, Seč - Ústupky

29. – 30. května 2017

ODBORNÝ PROGRAM
Nosným programem konference budou novinky
legislativy ochrany ovzduší, aktuální stanoviska
týkající se měření emisí, normy, zkušenosti
z akreditací
laboratoří,
z kontrolní
činnosti
dozorových orgánů, zkušenosti s měřením rtuti,
skleníkových plynů a další zajímavosti z oboru.
Konference je doporučena technickou komisí
pro měření emisí Českého institutu pro
akreditaci, o. p. s.

ODBORNÝ PROGRAM



PONDĚLÍ 29. KVĚTNA 2017

ÚTERÝ 30. KVĚTNA 2017

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

Stav rozvoje evropských a mezinárodních norem
v oblasti měření emisí
Ing. Jozef Bocko, MŽP SR

Změny v oblasti měření emisí a legislativy
spalovacích stacionárních zdrojů
Ing. Robert Kičmer, ministerský rada
Ministerstvo životního prostředí

POSLUCHAČŮM KONFERENCE BUDE
VYDÁNO OSVĚDČENÍ O ÚČASTI

Novela vyhlášky v oblasti technologických zdrojů
znečišťování ovzduší
Ing. Jakub Achrer, vedoucí oddělení technologických
zdrojů, Ministerstvo životního prostředí

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

Zkušenosti ČIŽP v oblasti autorizovaného měření
emisí
Ing. Ivan Hrabal, oddělení ochrany ovzduší
ČIŽP OI Ústí nad Labem

Odborný garant: Ing. Vladimír Bureš

Meranie emisií zo stacionárních zdrojov
znečisťovania ovzdušia v Slovenskej republike
1997 - 2017
Ing. Jozef Bocko, MŽP SR

předseda rady ALME

PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
pondělí 29. 5. 2017
800 - 1000 h.
1000 - 1245 h.
1245 - 1345 h.
1345 - 1645 h.
1730 - 1830 h.
1830 - 2030 h.
2100 h.

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

ODBORNÝ PROGRAM

10 let akreditace laboratoří pro měření emisí –
zkušenosti a poznatky
Ing. Eva Klokočníková, garant rozvoje akreditace
ČIA o.p.s. Praha
Informace z Technické komise pro akreditaci
laboratoří pro měření emisí
Ing. Gabriela Šimonová, garant rozvoje akreditace
ČIA o.p.s. Praha

úterý 30. 5. 2017

Speciální plyny
Ing. Pavla Vášová, produktový manažer speciálních
plynů, Linde Gas a.s

800 - 900 h. - snídaně
900 - 1245 h. - odborný program
1245 - 1345 h. - oběd, závěr

Posuzování referenčních metod měření emisí
Ing. Petr Braun, vedoucí technického oddělení a
kalibrační laboratoře, TESO Praha, a. s.

www.empla.cz

www.alme.cz

Zkušenosti s měřením rtuti na reálných zdrojích
Ing. Karel Borovec, Ph.D., Výzkumné energetické
centrum, VŠB – Technická univerzita Ostrava
Vliv vířivého proudění na měření průtoku
v komínech – numerický model
Mgr. Jan Geršl, Ph.D., oddělení primární etalonáže
průtoku kapalin, rychlosti proudění a tepla,
Český metrologický institut
Využití molekulové spektroskopie k analýze
azbestů a respirabilní frakce oxidu křemičitého (ɑkřemen)
Ing. Karel Šec, Ph.D., Nicolet CZ s.r.o.
Kontinuální měření skleníkových plynů
Ing. Michal Rejzek, SICK spol. s r.o.
Základní postupy stanovení limitů pro chemické
látky v životním prostředí
Ing. Stanislav Eminger, CSc., vedoucí chemické
sekce, Empla AG spol. s r. o.
Posterová sdělení – Asociace autorizovaných
laboratoří pro měření emisí
Mezilaboratorní porovnání zkoušek
Výsledky okružních testů
Možnost prezentace dalších posterů – cena: 2.000 Kč
Prezentace přístrojové a laboratorní techniky
(změna programu vyhrazena)
Organizační garant akce, informace:
Ing. Lucie Jasinková, Barbora Dörreová
EMPLA spol. s r. o.
tel.: 495 218 875, fax.: 495 217 499,
mobil: 606 069 932
e-mail: marketing@empla.cz

