ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Místo konání - NOVĚ: Orea Resort Horal
Špindlerův Mlýn (bližší informace o hotelu
naleznete na adrese www.orearesorthoral.cz)

Datum konání: 28. – 29. 5. 2018
2. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete
do 31. března 2018 na adresu:
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305,
503 11 Hradec Králové
nebo
e-mail: marketing@empla.cz, případně
vyplňte on-line přihlášku na webu
www.empla.cz
3. Účastnický poplatek činí:
Pro členy ALME .…….... 2 900,- Kč
Pro ostatní……………… 3 400,- Kč
(tj. 2 396,69 Kč + 21 % DPH 503,31 Kč)
(tj. 2 809,92 Kč + 21 % DPH 590,08 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:
28052018 nebo hotově u prezence.
4. Pro účastníky konference jsme zajistili
ubytování a stravování přímo v hotelu.
Stravování začíná obědem dne 28. 5. a končí
obědem dne 29. 5. – stravování (2x oběd,
1x večeře, další občerstvení v průběhu akce)
je v ceně účastnického poplatku.
Ubytování včetně snídaně zaplatíte přímo
na recepci hotelu (cena jednolůžkového
pokoje 1.640,- Kč, dvoulůžkového pokoje
1.800,- Kč, ceny zahrnují snídani). Množství
jednolůžkových pokojů je omezeno. Svůj
požadavek na ubytování a stravování zřetelně
označte na závazné přihlášce. Objednané
ubytování je nutno zaplatit i v případě jeho

nevyužití. Vzhledem k podmínkám hotelu, je
nutné rezervovat ubytování co nejdříve,
ideálně do 31. 3. 2018. Po tomto termínu již
může být problém s volnou kapacitou.

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 tematickým zaměřením 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:
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
si Vás dovolují pozvat

na již 23. 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

Orea Resort Horal –
Špindlerův Mlýn

28. – 29. května 2018

ODBORNÝ PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM
Nosným programem konference budou novinky
legislativy ochrany ovzduší, aktuální stanoviska
týkající se měření emisí, změny norem,
posuzování rizik v emisní laboratoři, zkušenosti
z kontrolní činnosti dozorových orgánů a další
zajímavosti z oboru.
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 HARMONOGRAM
pondělí 28. 5. 2018
800 - 1000 h.
1000 - 1215 h.
1215 - 1315 h.
1315 - 1600h.
1730 - 1830 h.
1830 - 2030 h.
2100 h.

-

prezence
odborný program
oběd
odborný program
večeře
zasedání ALME
společné posezení s občerstvením

úterý 29. 5. 2018
700
900
1215

h. - snídaně
- 1215 h. - odborný program
- 1315 h. - oběd, závěr
900



ODBORNÝ PROGRAM

PONDĚLÍ 28. KVĚTNA 2018

ÚTERÝ 29. KVĚTNA 2018

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

Změny v technických normách pro měření emisí
Ing. Viktor Tekáč, Ph.D. – VŠCHT Praha

Aktuální legislativa a střednědobé výhledy na
změny legislativy v oblasti spalovacích zdrojů a
měření emisí
Mgr. Pavel Gadas – MŽP
Aktuální legislativa a střednědobé výhledy na
změny legislativy v oblasti technologických zdrojů
Ing. Jakub Achrer - MŽP
Implementace revidované normy ČSN EN ISO/IEC
17025:2018
Ing. Gabriela Šimonová – ČIA o.p.s. Praha
Posuzování rizik v emisní laboratoři
Ing. Eva Klokočníková – ČIA o.p.s. Praha
Zkušenosti ČIŽP s uplatňováním legislativy
v oblasti autorizovaného měření emisí
Ing. Jaroslav Štourač – ČIŽP OI Olomouc
Když deodorant nestačí
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. - Národní referenční
laboratoř pro venkovní ovzduší, SZÚ
Zkoušení způsobilosti laboratoří měřících emise
2017; PZZ 2018
Ing. Stanislav Eminger, CSc. – EMPLA AG spol. s r.o.
Kalibrace ve zkušebních laboratořích měřících
emise
Ing. Petr Braun - TESO Praha, a. s.
Bezpečnostní školení na manipulaci s nádobami na
plyny dle čl. 12. 6. ČSN 078304
Jaromír Drápela - Linde Gas a.s

www.empla.cz

www.alme.cz

Příprava nových metod PT
Ing. Karel Borovec, Ph.D. - Výzkumné energetické
centrum VŠB a Ing. Vladimír Bureš – TESO Praha a.s.
Zpracování větrných růžic pro potřeby
rozptylových studií
Bc. Hana Škáchová – ČHMI
Využití molekulové spektroskopie pro analýzu
plynů: od ppt k procentům
Ing. Karel Šec, Ph.D. - Nicolet CZ s.r.o.
Aplikace analyzátorů FTIR pro měření emisí podle
nových norem EN
Ing. Michal Rejzek - SICK spol. s r.o.

***
POSTEROVÁ SDĚLENÍ:
Asociace autorizovaných laboratoří pro měření
emisí
Mezilaboratorní porovnání zkoušek
Možnost prezentace dalších posterů – cena: 2.000 Kč
Prezentace přístrojové a laboratorní techniky

(změna programu vyhrazena)
Organizační garant akce, informace:
Barbora Dörreová
EMPLA spol. s r. o.
tel.: 495 218 875, fax.: 495 217 499,
mobil: 606 069 932
e-mail: marketing@empla.cz

