
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zveme Vás 
 

na konferenci 
 

 
 

 

5. – 6. listopadu 2019 

Třebíč, hotel Atom 



 

 

 

úterý 5. listopadu 2019 

8:30 – 9:00 registrace účastníků 

9:00 – 9:10 zahájení konference 

9:10 – 9:40 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP 

Nová legislativa odpadového hospodářství ČR - hlavní aspekty a stav 
legislativního procesu 

9:45 – 10:15 

Ing. Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství 

Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené 
řešení může být výhodou pro všechny 

10:20 – 10:40 
Mgr. Josef Michael Haupt, ALS Czech Republic, s.r.o. 

Novinky a trendy v analýze odpadů 

10:45 – 11:05 přestávka 

11:05 – 11:25 
Ing. Pavel Bernáth, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 

Lze uložit jakýkoliv odpad na povrch terénu? 

11:30 – 11:50 

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav 

Přístupy k identifikaci a hodnocení zdravotních a ekologických rizik 
při využívání odpadů 

11:55 – 12:15 

Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravotní ústav 

Zkušenosti s validacemi účinnosti hygienizace technologií 
zpracovávajících bioodpady 

(Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková, Marta Kořínková) 

12:20 – 12:40 
Ing. Lukáš Kůs, Česká inspekce životního prostředí 

Činnost České inspekce životního prostředí v odpadovém hospodářství 

12:45 – 13:45 oběd 

13:45 – 14:05 
Ing. Petr Stejskal, Státní fond životního prostředí ČR 

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP - odpady 

14:10 – 14:30 
Ing. Josef Matěcha, ÚJV Řež, a.s. 

Radioanalytická podpora pro nakládání s odpady a vyřazování 

14:35 – 14:55 

RNDr. František Eichler, Ph.D., Zkušební laboratoř optické 
a fluorescenční mikroskopie 

Aplikace optické a fluorescenční mikroskopie při posuzování míry 
znečištění zemin lidskou činnosti 

15:00 – 15:05 POSTER 

Ing. Martina Wittlerová, Státní zdravotní ústav 

Test akutní toxicity na rybích embryích - alternativní 
ekotoxikologická metoda 

(Gabriela Jírová, Nikola Štěrbová) 

program konference 



15:05 – 15:10 POSTER 

Ing. Kateřina Čermáková, VaV centrum – ASEKOL a.s. 

Testování, analýza a technologické řešení obtížně 
zpracovatelných materiálů 

15:40 odjezd na exkurzi  

16:00 – 17:30 exkurze 

17:35 odjezd z exkurze 

19:00 – 23:30 společenský večer spojený s rautem 

 

 

středa 6. listopadu 2019 

9:00 – 9:20 

Ing. Karel Novotný, GEMEC - UNION a.s. 

Využívání odpadů při hornické činnosti a legislativní problémy s tím 
spojené 

9:25 – 9:55 

Ing. David Kotrba, ALS Czech Republic, s.r.o. 

Novinky při nakládání s vyfrézovaným asfaltem dle vyhlášky č. 130/2019 
– legislativa a praxe z pohledu analytické laboratoře 

10:00 – 10:20 

Ing. Tomáš Bouda, CSc., ALS Czech Republic, s.r.o. 

Praktické zkušenosti s aparaturou DIPER 3K/100® ke zkouškám 
vyluhovatelnosti odpadů perkolačním způsobem dle normy 

ČSN EN 14405 – kolony o vnitřním průměru 100 mm  

(Petr Podhájecký) 

10:25 – 10:45 

RNDr. Zdislava Drahošová, Státní zdravotní ústav 

Vliv skladování vzorků výstupů z úpravy biologicky rozložitelných odpadů 
na výsledné hodnoty mikrobiologických rozborů 

(Marta Kořínková, Ladislava Matějů, Martina Štěpánková) 

10:50 – 11:10 přestávka 

11:10 – 11:30 
Ing. Alena Nižnanská, CSlab spol. s r.o. 

Nejistoty měření ukazatelů sedimentů včetně vzorkování 

11:35 – 11:55 

Ing. Simona Vosáhlová, CSc., ABITEC, s.r.o. 

Jistoty v nejistotách zkoušek ekotoxicity 

(Robin Kyclt, Vít Matějů, Sandra Pšeničková) 

12:00 – 12:20 

Ing. Gabriela Jírová, Státní zdravotní ústav 

Ekotoxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení 

(Martina Wittlerová, Alena Garbaczewská, Filip Kotal) 

12:25 ukončení konference 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

informace a přihlášky: 

Bc. Klára Petráková Kánská 

tel. 602 141 508, e-mail: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz 
 

 



 

 

Konference včetně společenského večera se bude konat ve dnech 5. – 6. listopadu 2019 

v hotelu Atom v Třebíči, Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč, Nové Dvory, tel.: 

+420 561 200 123, +420 739 348 914, email: Recepce@HotelAtom.cz. 

Závazné přihlášky zašlete do 29. října 2019, a to na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. 

s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, nebo na e-mail: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz. 

Ubytování organizační výbor nezajišťuje. V hotelu Atom je pro účastníky rezervována 

do 20. září 2019 ubytovací kapacita. V rámci této kapacity si účastníci objednávají a hradí 

ubytování sami přímo v hotelu. Při objednávce laskavě uveďte, že se hlásíte jako účastník 

konference pořádané společností Vodní zdroje Ekomonitor - Analytika odpadů. Na základě 

této informace Vám bude poskytnuta 10% sleva. Běžná cena pokoje včetně snídaně a DPH činí: 

za jednolůžkový pokoj 900,- Kč, dvoulůžkový pokoj 1.410,- Kč a třílůžkový pokoj 1.630,- Kč. 

Odesláním přihlášky vyjadřují účastník a vysílající organizace závazný souhlas s cenami, 

organizačními pokyny i storno podmínkami. 

Vložné laskavě uhraďte do 29. října 2019 na číslo účtu 19-5234530277/0100 KB Chrudim, 

variabilní symbol 191105, nebo uveďte, že chcete vystavit zálohovou fakturu či vložné 

uhradíte v hotovosti na místě. Platba v hotovosti je možná pouze v Kč, nikoli platební kartou. 

Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka v obchodním rejstříku: C 1036 

u rejstříkového soudu v Hradci Králové (SWIFT CODE – KOMBCZPP, IBAN – CZ 

0801000000195234530277). 

vložné cena s DPH 21 % 

na celou akci 4.000 Kč 

jednodenní 3.500 Kč 

autorské (platí pouze pro prvního autora) 2.500 Kč 
 

V ceně vložného je zahrnuta účast na konferenci, sborník v elektronické podobě, oběd 

5. 11. 2019, drobné občerstvení během konference, exkurze včetně dopravy a účast 

na společenském večeru v hotelu Atom.  

Účastníky z ČR prosíme, aby preferovali úhradu vložného převodem. Účastníkům ze SR 

vzhledem k vysokým převodním bankovním poplatkům doporučujeme platbu v hotovosti 

u registrace. V případě úhrady převodem ze zahraničí je nutno uhradit převodní bankovní 

poplatky tak, aby vložné došlo na účet organizátorů nezkrácené. Nedoplatky Vám s politováním 

budeme nuceni dofakturovat. Daňový doklad obdrží účastníci u registrace. Na vyžádání 

zašleme daňový doklad dříve. 

Exkurze dne 5. listopadu 2019 se může zúčastnit ten, kdo do 29. října 2019 zašle 

organizátorům vyplněnou závaznou přihlášku a vyznačí v ní účast na exkurzi, v rámci které 

se pojedeme podívat do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči. Odjezd na exkurzi bude 

5. listopadu 2019 v 15:40, zpět pojede autobus v 17:35. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to do 29. října 2019. Nestornuje-li 

účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené částky dodatečně 

fakturujeme. Na akci je možné vyslat náhradníka. 

Zájemce o vystavování na konferenci nebo o jiné formy komerční prezentace prosíme, 

aby si informace vyžádali u organizátorů. 

organizační pokyny 

mailto:Recepce@HotelAtom.cz
mailto:Klara.Kanska@Ekomonitor.cz


Závazná přihláška na konferenci 
 

vyplňte (požadované služby zaškrtněte) a odešlete do 29. 10. 2019 na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,  
nebo na e-mail: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz. 

 

 

titul, jméno, příjmení  

 

 

název a adresa plátce 
(firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

telefon  

e-mail  

vložné v Kč včetně 21% DPH 

na celou akci o 4.000,- 

jednodenní o 3.500,- 

autorské (platí pouze pro 1. autora) o 2.500,- 

Závazně se přihlašuji k účasti na exkurzi 5. listopadu 2019 o ANO o NE 

Přihlašuji se k účasti na konferenci  (5. – 6. listopadu 2019) v den 

 

………………… (vyplňte pouze v případě jednodenní účasti) a vložné ve výši ……………………………,- Kč  uhradím: 

 

 

o pod variabilním symbolem 191105 převodem na č. účtu 19-5234530277/0100 

o v hotovosti v den konání akce 

o pomocí zálohové faktury, o jejíž vystavení tímto žádám 

RAZÍTKO A PODPIS 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím s organizačními pokyny včetně storno podmínek. 

mailto:Klara.Kanska@Ekomonitor.cz

