Předběžný program mezinárodní konference:

23. 4. 2012
Prezence účastníků: 12.30 – 13.00 hod.
1.

2.
Ministerstvo životního prostředí
Český statistický úřad
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Politika európskej únie v oblasti univerzitného
vzdelávania v kontexte trvalo udržateľného rozvoja prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
(MtF Slovenská technická univerzita, Trnava)

4.

Legislatívny rámec Republiky Srbsko v oblasti životného
prostredia – Dipl. oec. Vladimír Surový, Ing. Zuzana
Kubaščíková. PhD. (Ekonomická univerzita Bratislava),
Doc. Dr. Vladan Pavlović (Megatrend Univerzitet, Novi
Beograd, Srbija)

Masarykova univerzita v Brně

Vysoká škola ekonomická v Praze
Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci

„Environmentální účetnictví
a reporting na mikroekonomické
a makroekonomické úrovni“

Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí,
podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST
a Mezinárodního veletrhu komunálních technologií a služeb
URBIS TECHNOLOGIE
Cíl konference:
Diskuse
k
nejnovějším
poznatkům
z oblasti
environmentálního účetnictví, výměna zkušeností a
vědeckých
poznatků
z oblasti
implementace
environmentálního účetnictví a reportingu na mikro i makro
úrovni.

13. Je stávající stav na trhu druhotných surovin dlouhodobě
udržitelný? – Ing. Marta Osersová (Institut pro
ekonomickou
a
ekologickou
politiku
při
Národohospodářské fakultě VŠE v Praze)
14. Komparativní analýza přístupů k hodnocení dopadů
regulace (RIA) s důrazem na koncept přiměřenosti
regulace - Bc. Jan Macháč, Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
(Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při
Národohospodářské fakultě VŠE v Praze)
15. Využití ekonomických dat v rámci korektního hodnocení
efektivnosti obnovitelných zdrojů energie - Ing. Erik
Geuss, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. (ČVUT –
FEL Praha)
Pauza

5.

Databáze OECD/EEA ekonomických nástrojů ochrany
životního prostředí: Poplatky a daně – Bc. Pavla
Kačmárová, (CENIA, česká informační agentura životního
prostředí), Ing. Kateřina Kaprová (Univerzita Karlova),

6.

Metodické přístupy k hodnocení rozvojového potenciálu
přírodních podmínek v regionech České republiky Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., (Mendelova univerzita
v Brně)

17. Determinanty poptávky domácností po pitné vodě a
jejich socioekonomické souvislosti – Ing. Vítězslav Malý
(Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při
Národohospodářské fakultě VŠE v Praze)

7.

Příklady scénářů pohrom a udržitelného rozvoje Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. (ČVUT v Praze)

8.

Možnosti sledování vztahů mezi kvalitou životního
prostředí a ekonomickými souvislostmi na úrovni
regionů - Ing. Robert Baťa, Ph.D., Doc. Ing. Ilona
Obršálová, CSc. (Univerzita Pardubice)

18. Pilotní aplikace input-output analýzy v rámci
mikroekonomického modelování – Ing. Ondřej Vojáček,
Ph.D., Bc. Karel Šafr (Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě
VŠE v Praze)

Pauza

jako doprovodná konference
Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu
životního prostředí ENVIBRNO

12. Emisie skleníkových plynov zo skládok odpadov v SR pohľad na kvalitu údajov, príčiny a dôsledky - Ing. Blanka
Kapustová, PhD. (Slovenská agentúra životného
prostredia, Bánská Bystrica)

16. Metodologické
aspekty
identifikace
výrobců
environmentálního zboží a služeb: Zkušenosti vybraných
zemí EU – Ing. Egor Sidorov, Ph.D., Doc. Ing. Iva
Ritschelová, CSc. (Český statistický úřad, Univerzita
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

která se koná v Brně ve dnech 23. - 25. 4. 2012
v prostorách Výstaviště

Vztah zemí EU k životnímu prostředí: Kvantitativní
analýza – René Fernando Lara Cervantes, Doc. Ing. Petr
Šauer, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

3.

Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze
Univerzita Pardubice

Úvodní vystoupení – zástupci Ministerstva životního
prostředí, Českého statistického úřadu, Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykovy univerzity
v Brně, Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze,
Univerzity Pardubice a Vysoké školy ekonomické v Praze

Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (Masarykova univerzita v
Brně)

9.

Komparace kvality života ve vybraných regionech Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (Mendelova univerzita
v Brně)

10. Metodika hodnocení běžných výdajů obcí na životní
prostředí - Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D., Ing. Eduard
Bakoš (Masarykova univerzita v Brně)
11. Nákladové a cenové vztahy v odpadovém hospodářství
s důrazem na konkurenceschopnost – případová studie
pro Jihomoravský kraj - Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.,

19. Environmentální účetnictví v České republice –
RNDr. Eva Kožoušková, Ing. Miloslava Veselá (Český
statistický úřad)
20. Zmena paradigmy vzdelávania ľudských zdrojov
k TUR/UR –príležitosť riešenia krízy v podmienkach
európskeho
hospodárskeho
prostredia
doc. Ing Bartolomej Hajnik, CSc., prof. Ing. Peter Sakál,
CSc., Ing. Gabriela Hrdinová, Ing. Jozef Zlocha,
Ing Andrea
Andrášová,
Ing.
Marián
Kortiš
(MtF Slovenská technická univerzita, Trnava)
21. Co může motivovat k investicím do využívání
obnovitelných zdrojů energie – Ing. Jan Prachař, Ph.D.

(Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice),
Ing. Domingos Jacinto, Ph.D.(MtF Slovenská technická
univerzita, Trnava)
22. Radenie logistického reťazca s využitím metód
viackriteriálneho porovnávania variantov a metód
Petriho sietí - Ing. Patrik Aláč, PhD., Ing. Vojtech
Demoč, CSc., (Technická univerzita ve Zvoleně)
18. 00 hod - Degustace vín, kterou pořádá společnost
Znovín Znojmo (v prostorách Kongresového centra)

24. 4. 2012
9.15 hod. - Návštěva Mezinárodního veletrhu techniky pro
tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO,
Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a
rozvoje v regionech URBIS INVEST a Mezinárodního veletrhu
komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE
(slavnostní zahájení a doprovodné programy)
19.00 hod. – Společenský večer s vystoupením zpěváka
Radka Tomáška (více se o něm dozvíte na internetových
stránkách www.radektomasek.cz) a s občerstvením
(v prostorách restaurace Nika)

25. 4. 2012
Prezence účastníků: 8.30 – 9.00 hod.
1.

Hodnocení environmentální škodlivosti podpor v ČR –
Ing. Kateřina Kaprová (Univerzita Karlova), Bc. Pavla
Kačmárová, (Vysoká škola ekonomická v Praze)

2.

Spotřeba v České republice: Mezinárodní kontext a
vývoj indikátorů materiálových toků v České republice –
Mgr. Jan Kovanda, Ph.D., Ing. Světlana Svitáková
(Ministerstvo životního prostředí)

3.

Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie
v SR na roky 2011 až 2015 – Ing. Soňa Záhoranová
(Ministerstvo životního prostředí SR, Bratislava

4.

5.

Hodnocení životního cyklu při nakládání s odpady
v západní Africe - Ebo Quartey Tawiah (Univerzita
Pardubice)
Přístupy k bezpečnosti práce na pracovišti v Ghaně Toseafa Hero Kwabena (Univerzita Pardubice)
Pauza

6.

Podpora zavádění nákladových toků účetnictví –
Gabriela Rajdlová (Česká zemědělská univerzita v Praze)

7.

8.

Cesty prenosu a komercializácie výsledkov duševného
vlastníctva z univerzít do priemyselnej praxe –
Ing. Andrea Vadkertiová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave)
Přístup sektoru letišť k udržitelnému rozvoji
Ing. Ticiano Costa Jordão (Univerzita Pardubice)

–

Pauza
9.

Zkušenosti z aplikace vstupního hodnocení potenciálu
udržitelné spotřeby a výroby v podnicích - Ing. Vladimír
Dobeš, M.Sc., Ing. Pavel Růžička (EMPRESS)

10. Environmentálny marketing ako faktor podpory
rozhodovania firiem - doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD.,
(ENAX, spol. s r. o., Bratislava)
11. Sociální aspekty společenské odpovědnosti firem –
Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Vysoká škola
ekonomie a managementu v Praze)
12. Implementace principů udržitelného rozvoje do
účetnictví podniku – Ing. Iris Šimíková (Slezská univerzita
v Opavě)
14,00 hod – Dobrovolné nástroje v EU a ČR
13. Evropská informační a pozorovací síť pro životní
prostředí (EIONET) – síť pro environmentální
management - Tarja Porkka (European Environmental
Agency)
14. Aktuální stav dobrovolných nástrojů v ČR – Mgr. Dan
Hájek (Ministerstvo životního prostředí)
15. Nové normy ISO a směry tématického zaměření
budoucích norem ISO pro environmentální management
– od ekodesignu k boji proti desertifikaci - RNDr. Zdeněk
Suchánek (CENIA, česká informační agentura životního
prostředí)
16. Environmentální prohlášení o produktu: příležitost nebo
jen další "lejstro"? – Ing. Pavel Hrubý (CENIA, česká
informační agentura životního prostředí)
17. Nové trendy v EMS, EMAS a reportingu ve stavebních
firmách - prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Ing. Eva
Kutová (Masarykova univerzita v Brně), Mgr. František
Piliar (ECO-management, spol. s r. o.)
18. EMAS – moderní a odvětvově zaměřený - Mgr. Miroslav
Krčma, Ing. František Milichovský (Centrum inovací a
rozvoje Praha)

15, 30 hod – Kulatý stůl na téma: Dobrovolné dohody
Moderuje Ing. Ján Polák, Ministerstvo životního prostředí
Závěrečná diskuse a shrnutí

Příspěvky, které budou prezentované v tištěné podobě:
Analýza
činnosti
podnikatelských
Prof. Hab. Dr. Jonas Mackevičius, dr.
(University of Vilnius)¨

inkubátorů
–
Asta Fominienė

Analýza synergických efektu mezi politikou ochrany ovzduší a
ochrany klimatu - Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., Bc. Ladislav
Sobotka (Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při
Národohospodářské fakultě VŠE v Praze)
Čistší produkce jako motivace pro vznik environmentálního
účetnictví - doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. (Mendelova
univerzita v Brně)
EPD – nový marketingový nástroj - Ing. Květoslava Remtová,
CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Komparativní analýza regulace ochrany ovzduší v České
republice a Velké Británii – Lenka Kostelecká (Institut pro
ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské
fakultě VŠE v Praze)
Kvantitativní modelování v Maple pro rozhodování odboru
životního prostředí - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (Vysoké
učení technické v Brně)
Nákladové účetnictví materiálových toků a efektivní
využívání přírodních zdrojů v lesním hospodářství –
Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (MŽP, Česká zemědělská
univerzita v Praze)
Návrh postupu aplikovania manažérstva trvalého úspechu
v priemyselnej organizácii z hľadiska manažérstva procesov Doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. (Fakulta špeciálnej techniky,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)
Sekvestrácia uhlíka v poľnohospodárskych pôdach a
plodinách ako oceňovaná ekosystémová služba v systéme
obchodovania s emisnými kvótami - Ing. Radoslava
Kanianska, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Účetnictví udržitelného rozvoje jako mezioborová disciplína
postgraduálního vzdělávání - Dr. Roger L. Burrit, Joanne
Tingey-Holyoak, Ph.D. (Australian National University)
Vývoj ve firemním reportingu udržitelného rozvoje standard GRI: Sustainability Reporting Guidelines; případová
studie Czech Coal - Mgr. Stanislav Kužel (Czech Coal, a.s.)

Místo konání: prostory Výstaviště, Kongresové centrum, sál
B, Brno
Na místo konání se lze dostat z vlakového a autobusového
nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 (směr Pisárky), vystoupit
na stanici Výstaviště.
Ubytování: Je zajištěno na vysokoškolských kolejích
Masarykovy univerzity – hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok
A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a
autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr
Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka
nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a
vysokoškolské koleje) a každý účastník si ho hradí sám. Cena
ubytování je 1440,-Kč / noc za jednolůžkový pokoj a
1740,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj. Při objednávce bude
automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem
o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení
účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.
Parkování: Parkovat lze v areálu vysokoškolských kolejí.
Stravování: Zajišťuje si každý účastník sám.
Vložné: Seminář je organizován bez vložného.
Poznámka: V rámci této mezinárodní konference mohou
účastníci na volnou vstupenku navštívit zahájení
Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu
životního prostředí ENVIBRNO, Mezinárodního veletrhu
investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech
URBIS INVEST a Mezinárodního veletrhu komunálních
technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE
Svoji účast na konferenci, na společenském večeru a počet
nocí, na které chcete objednat ubytování, prosím, potvrďte
do 18. 4. 2012 na adrese:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 110 10 Praha 10
tel.: 267122552 (Ing. A. Krejčová)
fax: 267126552
e-mail: alena.krejcova@mzp.cz

