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Přivítání a úvodní slovo
Daniel Kraft
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RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje

09:15
09:15

Aktuální výzvy v oblasti legislativy pro podnikatele v oblasti odpadového
hospodářství a certifikace, inspekce, testování
Shrnutí posledního vývoje OH a výhled k možnostem dalšího využití odpadů.
Ing. Petr Havelka - ČAOH
Výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. V minulosti působil na České inspekci životního
prostředí, kde figuroval na několika významných pozicích. Publikuje v odborném tisku a je členem
Rady pro odpadové hospodářství ČR
Na evropské úrovni se právě finišuje s balíčkem nových směrnic pro odpadové hospodářství. To má být nově vnímáno již nikoli jako
odpadové, ale spíše jako oběhové hospodářství. Evropa se má více zaměřit na předcházení vzniku odpadů, na třídění odpadů, na jejich
recyklaci i na energetické využití nezrecyklovatelného zbytku po třídění. Jsme na to připraveni? Jaké máme možnosti? Jaké jsou
dosavadní výsledky odpadového hospodářství v ČR a co budeme muset splnit např. za dalších deset let?

09:30

Připravované změny právních předpisů odpadového hospodářství na úrovni EU a ČR
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. – Ministerstvo životního prostředí
Absolvent Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí (MŽP). V současnosti zastává pozici zástupce ředitele odboru odpadů MŽP.
Publikoval řadu článků zejména k tématu integrované prevence a omezování znečištění, integrovaného registru znečišťování a odpadového
hospodářství v České republice. Dlouhodobě se věnuje problematice oběhového hospodářství.
Prezentace se zaměří na poskytnutí informací o projednávaném balíčku k oběhovému hospodářství (circular economy package), jeho vlivu
na odpadové hospodářství v ČR a vlivu na právní předpisy v oblasti odpadů a obalů. Budou rovněž představeny chystané změny v oblasti
legislativy odpadového hospodářství ČR.

09:50

Aplikace zákona č. 185/2001 Sb: Purum jako pokusný králík elektronické evidence
odpadů a další novinky v odpadové legislativě
Ing. Andrea Exnerová - Purum s.r.o
23 let pracuje v oboru legislativy životního prostředí (voda, odpady, ochrana přírody),
je certifikovaný vzorkař odpadních vod a bezpečnostní poradce ADR.
Seznámení s provozy Purum s.r.o., zkušenosti s pilotním zkušebním provozem
elektronického ohlašovacího systému, novinky v odpadové legislativě.

10:10

Certifikace, inspekce, audity a testování pod jednou střechou
RNDr. Miloš Kužvart
V SGS pracuje jako manažer pro druhotné energetické zdroje. Jeho náplní je poradenství v oblasti technologií úpravy a zpracování směsných
tuhých komunálních odpadů pro materiálové využití, případně vhodných druhů upravených a vytříděných odpadů pro jejich termické využití.
Pro zástupce samospráv zajišťuje výklady pojmů a souvislostí v celé odpadové legislativě.

Ing. Simona Chrudimská
Obchodní zástupce SGS, výhradní zástupce pro oddělení systémových certifikací, školení a služeb CBE
SGS Czech Republic, s.r.o., nabízí vodohospodářům poradenství při přípravě výstavby nových čistíren odpadních vod (komunálních
i průmyslových) či významných rekonstrukcích stávajících ČOV. V průběhu výstavby zajišťuje pro stavební materiály i technologické
čistírenské celky nezávislé odběry vzorků, požadované zkoušky a testy včetně výrobkové certifikace, a v průběhu zkušebního provozu
inspekci provozu. V této fázi nabízí i obvyklou certifikaci systémů managementu dle ISO 9001, 14001, 18001, 50001 a dalších norem.

10:30
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Přestávka

11:10

Finance pro podnikatele v oblasti ekologických služeb a příklady dalších úspor
prostřednictvím recyklace
Aktuální možnosti OPŽP s akcentem na odpadové hospodářství
Bc. Marie Podbřecká - RENARDS dotační, s.r.o.

11:10

Vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně v oboru socio-ekonomického environmentálního rozvoje se specializací na veřejnou sféru.
Dotační problematikou se zaměřením na OPŽP se zabývala již ve společnosti Envipartner, s.r.o. a v současné době v přední poradenské
společnosti RENARDS dotační, s.r.o. na pozici projektové manažerky.
Seznámení s aktuálním stavem čerpání OPŽP. Představení podmínek aktuálně vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotaci v oblasti
odpadového hospodářství a rovněž následných výzev v oblasti kanalizací a ČOV, ekologických zátěží a péče o krajinu.

Příklady dalších úspor: recyklace fotovoltaických panelů a zpracování kalů z čistíren odpadních vod
a ze zametacích vozů

11:30

Ing. Miloš Hnila – Aquatest a.s
Pracuje v akciové společnosti Aquatest od roku 2008, nyní na pozici ředitele úseku technického zabezpečení a současně řídí divizi Recyklace.
Krátké představení několika projektů, na kterých v současnosti společnost Aquatest pracuje. V oblasti sanací a čištění vod pohovoří
o úpravě a zpracování kalů z ČOV a o kontaminovaných sedimentech z řeky Labe. V oblasti recyklace vyvíjíme technologie na zpracování
fotovoltaických panelů.

Současná makroekonomická situace ČR a její dopad na řízení firem
Ing. Jan Vejmělek Ph.D. CFA - Komerční Banka a.s.

11:50

Od prosince 2010 je hlavním ekonomem Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v roce 1998 na pozici analytika trhu cenných papírů.
Od roku 2002 zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví Komerční banky. Zaměřuje se
především na makroekonomickou analýzu českého hospodářství a na devizový trh.
Jakým způsobem ovlivní makroekonomické změny v (navýšení základní Repo sazby a uvolnění kursovních intervencí ČNB)
podnikatelské prostřední v ČR? Co očekávat a jak se chránit?
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13:45

EU hrozby nebo příležitosti? GDPR, kybernetická bezpečnost a nová legislativa v oblasti
vodohospodářství s ohledem na EU

13:45

Parkoviště v areálu - předvedení automobilu MERCEDES ACTROS - Sací a čistící cisterna a MERCEDES AROCS - kanalizační speciál s recyklací

General Data Protection Regulation - nové nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů
Mgr. Jan Zahradníček - Velíšek & Podpěra
je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Velíšek & Podpěra. Ve své praxi se věnuje zejména obchodnímu právu, veřejným zakázkám a právu
ICT včetně autorského práva, ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti. V oblastech své specializace pravidelně přednáší
a publikuje.
Hlavním tématem přednášky bude nové nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation).
Nařízení GDPR se dotkne všech společností i subjektů veřejného sektoru, protože ve větší či menší míře zpracovávají osobní údaje
všichni. Může se jednat o data zaměstnanců, údaje o zákaznících, záznamy z kamerových systémů či údaje využívané v marketingu
(mailing, profilování). Podmínky pro zpracování osobních údajů se budou zpřísňovat a povinnosti rozšiřovat, je proto potřeba se na
příchod GDPR s předstihem připravit. Jedním ze základních požadavků je také zavedení dostatečných technických opatření
pro zpracování osobních dat. Ta se dnes ukládají a zpracovávají především v nejrůznějších informačních systémech.

14:05

Kybernetická bezpečnost firemních systémů
Mgr. Jan Zahradníček - Velíšek & Podpěra
Informační systémy jsou stále častěji předmětem útoků zvenčí a následky mohou být pro firmu fatální. Otázka kybernetické bezpečnosti
je tak se zpracováním osobních údajů úzce svázána a bezpečnost firemních systémů nelze podceňovat.

14:25

Nová legislativa s ohledem na EU
Jaroslava Nietscheová, prom. práv. - Povodí Vltavy, státní podnik

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1973–1992 pracovala ve státní správě v oblasti vodního hospodářství.
Od roku 1992 pracuje na Povodí Vltavy jako specialista na vodní právo. Odbornou činnost vykonává jako člen výkladové komise Ministerstva
zemědělství, člen rozkladové komise Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, člen námitkové komise Ministerstva zemědělství,
člen zkušební komise a lektor pro vodní hospodářství na všech úrovních. Působí rovněž jako konzultant vodoprávních úřadů a je spoluautorkou
mnoha publikací a právních předpisů v oblasti vodního hospodářství.
Seznámení s povinnostmi vyplývajícími z nové legislativy a jejich aplikací v praxi.
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