
   

 
 

 

                             
                         
                                                                                     

Pozvánka na mezinárodní seminář  

 
Od regulace k ekoefektivnosti – nové zkušenosti a podpora 

pro podniky 
 
 

Místo:         Hotel Christie,Vladislavova 20, Praha 1 - Nové Město  

Datum:           pondělí, 11. dubna 2011  

Čas:          9:30 - 16:00 hod 

Zaměření:       průmyslové podniky, odborná veřejnost ze soukromé, veřejné i akademické 
  sféry. 

 

Cílem semináře je seznámit zástupce podniků s moderními postupy v oblasti preventivního 
environmentálního managementu a podporou inovací v této oblasti. Proaktivní podniky 
získávají stále častěji konkurenční výhodu snižováním environmentálních rizik ekonomicky 
efektivní cestou, lepším řízením materiálových a energetických toků ale i lepší komunikací 
s důležitými partnery. Své zkušenosti a plány na semináři představí jak představitelé podniků, 
které jsou v této oblasti v ČR průkopníky, tak i zástupci Ministerstva životního prostředí a 
Ministerstva průmyslu a obchodu, která společně podporují tyto nové trendy v průmyslovém 
managementu životního prostředí. 

Účastníci se seznámí se zkušenostmi a nabídkou podpory podniků z ČR i z Evropy a budou 
moci diskutovat se zdrojovými odborníky. Na semináři vystoupí například prof. Thomas 
Lindhqvist ze Švédska, autor konceptu rozšířené odpovědnosti výrobců anebo Dr. Stig 
Hirsbak, představitel evropské sítě pro preventivní přístupy v průmyslovém managementu 
životního prostředí PREPARE. Zkušenosti se zaváděním moderních přístupů v oblasti eko-
efektivnosti v ČR představí například Ing. Ladislav Kašpar, generální ředitel podniku P-D 
Refractories a prezident Asociace českých a slovenských výrobců žáromateriálů. Přednášky 
budou v českém a anglickém jazyce a bude zajištěno tlumočení. 

Seminář pořádá společnost ENVIROS v rámci projektu ActClean. Účast na semináři je díky 
podpoře ActClean zdarma.  

Kontakt společnosti: ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3, www.enviros.cz 

www.act-clean.eu 
 



   

 
 

 

                 Program 

Čas Přednáška Přednášející 

9:00 - 9:30 Prezence účastníků  

9:30 - 9:45 Zahájení a prezentace projektu ActClean Vlasta Švejnohová, ENVIROS 

9:45 - 10:00 Podpora dobrovolných přístupů ze strany MŽP 
včetně existujících mechanismů finanční podpory 

Ing.Tomáš Kažmierski, 

Ing. Pavel Růžička, MŽP 

10:00 - 10:15 Podpora dobrovolných přístupů ze strany MPO 
včetně existujících mechanismů finanční  podpory 

PhDr. Věra Havránková, 

Ing. Pavlína Kulhánková, MPO 

10:15 - 10: 30 Případová studie P-D Refractories CZ a. s.  – od 
čistší produkce k sytému energetického řízení 

Ing. Ladislav Kašpar, P-D 
Refractories a. s. 

10:30 - 10: 45 Případová studie Kovohutě Příbram – od čistší 
produkce ke společenské odpovědnosti 

Ing. Miroslav Jarolímek, 
Kovohutě Příbram 

10:45 – 11:10 Diskuse k podpoře eko-efektivnosti v ČR  

11:10 - 11:30 přestávka  

11:30 - 11:45 
Prezentace MOD.EEM - webový systém 
energetického managementu v souladu s DIN EN 
50001 16001/ISO 

Gerald Orlik, Energy Agency of 
North Rhine Westphalia, 
Neměcko 

11:45 – 12:00 Trendy v oblasti rozšířené odpovědnosti podniků 
Prof. Thomas Lindhqvist, IIIEE, 
Švédsko 

12:00 - 12:15 Prezentace programu PREPARE a předsednictví 
ČR v letech 2012-13 

Dr. Stig Hirsbak, PREPARE, 
Dánsko 

12:15 - 12:30 Podpora poskytovaná podnikům v rámci uplatnění 
nástroje REMAS v Polsku – prezentace a diskuse 

Dr. Wlodzimierz A. Sokol, 
Central Mining Institute -
National Contact Point for Eco-
efficient Technologies and 
Management Systems, Polsko 

12:30- 13:00 Diskuse k podpoře eko-efektivnosti v Evropě a 
k využití českého předsednictví PREPARE 

 

13:30 - 14:00 oběd   

14:00 - 14: 20 Archimede R & D - prezentace nástroje 
"Bubbleboat" a diskuse 

Lucio Panizza, Archimede 
R&D; Itálie 

14:20 - 14: 40 Prezentace nástroje PIUS check a diskuse 
Henning Sittel; PIUS, 
Německo 

14:40 - 15:00 
Aktuální nabídka pro podniky – dotované vstupní 
hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a 
výroby – prezentace a diskuse 

Ing. Vladimír Dobeš, 
ENVIROS 

15:00 - 16:00 Volná diskuse a pracovní konzultace u kávy/čaje 
B2B 

 

16:00 Závěr semináře  



   

 
 

 

                           

Přihláška na seminář  

 

Od regulace k ekoefektivnosti – nové zkušenosti a podpora pro podniky 

 

Dne 11. dubna 2010, od 9:00 hodin 
 

Příjmení a Jméno: 

 

1. 

……………………………………………… 

2. 

…………………………………………….. 

Společnost:  

 

 

Adresa: 
 

 

Telefon: 

 

 

E-mail: 

 

 

 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na adresu lucie.kochova@enviros.cz, 
nejpozději  do 1. dubna 2011. 

Informace o semináři: Vlasta Švejnohová, tel.: 284 007 498, 724 344 934, 
<vlasta.svejnohova@enviros.cz> 

 
 

                                                                                   


