Ing. Soňa Jonášová
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Ředitelka
Soňa je zakladatelkou Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú. a je organizátorem
Konference ODPAD ZDROJEM. Hlavním cílem organizace je implementace principů cirkulární
ekonomiky (oběhového hospodářství) v podmínkách České republiky a to jak na komunální úrovni, tak
ve spolupráci s firmami i jednotlivci.

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí
Zástupce ředitele odboru odpadů
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. V rámci odborné
činnosti publikoval řadu článků a publikací zejména k tématu aplikace integrované prevence (IPPC),
integrovaného registru znečišťování (IRZ) a odpadového hospodářství v České republice. Dlouhodobě
se věnuje problematice oběhového hospodářství.

Ing. Lukáš Kůs
Česká inspekce životního prostředí
Vedoucí oddělení odpadového hospodářství
Vedoucím oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP. V letech 2005 – 2011 pracoval jako
inspektor oddělení odpadového hospodářství na oblastním inspektorátu Praha.

Ing. Veronika Jarolímová
Česká inspekce životního prostředí,
oddělení odpadového hospodářství
V průběhu svého profesního působení pracovala na městském úřadě jako vedoucí odboru životního
prostředí. Ing. Jarolímová disponuje zároveň zkušenostmi ze soukromé sféry v oblasti revitalizací
vodních nádrží a těžby štěrkopísků. Na Ředitelství ČIŽP oddělení odpadového hospodářství působí od
roku 2007.

Klára Malíková
Státní fond životního prostředí ČR
Vedoucí oddělení
Na SFŽP ČR, Odboru odpadového hospodářství pracuje od roku 2008. Předtím dva roky pracovala v
CEV Zvoneček jako projektový manažer environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty. Vystudovala
Českou zemědělskou univerzitu, obor Odpady a jejich využití.
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Ing. Judita Naňková
ERSTE Corporate Banking
Specialistka rozvoje obchodu
Po studiu na České zemědělské univerzitě působí v České spořitelně v oblasti specializovaného
financování firemní klientely. Po správě zemědělských klientů a financování výstavby bioplynových
stanic se nyní intenzivně věnuje potenciálu oblasti odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky v
České republice. V prezentaci se zaměří hlavně na nadstandardní možnosti spolupráce klientů s Českou
spořitelnou, konkrétní příklady a praktická doporučení pro úspěšné investice v oblasti nakládání s
odpady.

Ing. Petr Novotný
RENARDS dotační, s.r.o.
Vedoucí oddělení životního prostředí
Do jeho působnosti ve společnosti RENARDS patří především Operační program Životní prostředí a
částečně Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, především oblast
obnovitelných zdrojů energie. Petr studoval ekonomii ve spojení s ochranou životního prostředí na
univerzitách v ČR, Anglii a Finsku. Během své praxe získal zkušenosti s inovativními řešeními v oblastech
efektivní výroby a využívání energie a zpracování odpadu u nás i v zahraničí. Vedle toho se zajímá o
oblast udržitelného zacházení s krajinou a ochranou přirozených funkcí krajiny.

Ing. Petra Štantejská
RENARDS dotační, s.r.o.
Projektová manažerka
Petra Štantejská je vedoucí Oddělení inovačních a environmentálních programů, do jehož náplně
spadají jak projekty vědecko-výzkumné, tak ty zaměřené na životní prostředí (Operační program životní
prostředí, komunitární programy HORIZON 2020 a LIFE a další). Jako koordinátorka a projektová
manažerka se podílela na množství investičních i neinvestičních projektů jak na národní, tak evropské
úrovni. Vedle projektového managementu také vyučuje na vysoké škole, kde předává znalosti
budoucím projektovým manažerům se zaměřením mj. na environmentalistiku.

Mgr. Michal Štěpán
Pražské služby, a.s.
Vedoucí technicko-provozního dozoru
V Pražských službách je zodpovědný za provozní dozor svozu odpadů. Hlavní náplní je řízení a
směrování toku odpadů v rámci pražského komplexního systému pro nakládání s komunálním
odpadem. Dále pak má v kompetenci vedení zákaznické linky tzv. Callcentra, přípravy podkladů pro
dotazy, stížnosti, popřípadě jiné požadavky Pražanů nebo klientů společnosti. V poslední řadě je
členem skupiny pracovníků, kteří mají na starosti vývoj logistických aplikací, optimalizace systémů,
které souvisí s odpady (logistika svozu, mobilní aplikace, zefektivnění vnitřních procesů, IVR callcentra).
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Ing. Miroslav Effenberger, DiS.
Starosta obce Přibice
Přibice jsou vinařská obec nacházející se v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji, v Dyjskosvrateckém úvalu. Žije zde více než 1000 obyvatel. Čím se ale obec liší od těch ostatních? Před dvěma
lety se pan starosta Ing. Miroslav Effenberger, DiS. rozhodl, že radikálním způsobem změní
odpadového hospodářství obce s cílem snížit náklady na odpad na minimum. Představí inteligentní
systém nakládání s odpady, do kterého je obec zapojená ve spolupráci s firmou STKO Mikulov, která
odpady sváží, zmíní i inovativní komunikační kanály, které využívá pro komunikaci s obyvateli i to, jaké
byly reakce občanů na nový systém, který jim umožňuje snižovat poplatky za komunální odpad díky
zvyšování míry třídění odpadu.

Veronika Nevrlá
TextilEco a.s.
Projektová manažerka
Společnost TextilEco a.s., je významným tradičním evropským sběračem použitých oděvů, obuvi a
hraček. Zároveň je hlavním donátorem Nadace SOVA. V České republice provozuje ve spolupráci se
svými partnery více než 4 000 kontejnerů bez požadavků na veřejné prostředky. Svou činností se snaží
kopírovat budoucí směr odpadového hospodářství v ČR k předcházení vzniku odpadů. Jak se i vy se
můžete přidat k jejich partnerům společně s více než 2 500 městy, obcemi a firmami, a jaké jsou toky
při zpracování oděvů, bot a hraček se dozvíte na konferenci.

Ing. Karel Horák
Starosta obce Žehuň, majitel Farmy Choťovice a bioplynové stanice
Narozen 27.9.1956 v Čáslavi. Po ukončení studia na VŠZ PEF v Praze působil jako vedoucí střediska
živočišné výroby v JZD Ovčáry a později jako hlavní zootechnik v JZD Žehuň. V současné době obstarává
600 ha zemědělské půdy (pšenice, kukuřice, vojtěška), vlastní 280 ks holštýnských dojnic, 180 ks
prasnic plemene České bílé ušlechtilé, mimo jiné se věnuje Hotelu na Farmě s vlastní bioplynovou
stanicí. Od roku 1999 je předsedou Svazu chovatelů holštýnského skotu a od roku 2010 je neuvolněný
starosta obce Žehuň.

Ing. Ivana Jenerálová
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
PR manažerka
Ivana je zodpovědná za řízení mediálních vztahů a média komunikaci. Média ji lákala již v době, kdy
studovala národohospodářství na VŠE. Prošla si pozicí redaktorky, šéfredaktorky a v závěru skončila na
druhé straně barikády. V PR se pohybuje již od roku 2007 a v současné době řídí vlastní agenturu a
specializuje se na tvorbu komunikačních strategií, poradenství a copywriting. Ivana má neocenitelné
zkušenosti, díky kterým se posunujeme mílovými kroky kupředu.
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Branislav Moňok
Priatelia Zeme, Slovensko
Předseda organizace
Je jedným zo zakladajúcich členov OZ Priateľov Zeme – SPZ. Od roku 1995 pracoval
v Centre zneškodňovania odpadov Košice, v stredisku triedeného zberu. Od roku 1998 pracuje v OZ
Priatelia Zeme – SPZ. Zameriava sa na spoluprácu so samosprávami na zefektívňovaní systémov OH,
vyhľadáva vo svete a zavádza do praxe nové účinné prvky v OH, vedie informačné kampane pre
verejnosť, pomáha pri navrhovaní a zriaďovaní kompostární, zberných dvorov, obecných kompostovísk
v SR a ČR. Je prednášateľom, školiteľom a autorom mnohých odborných publikácií a štúdií o nakladaní
s biologickými odpadmi, kompostovaní, triedení odpadov, predchádzaní vzniku odpadov apod. pre
samosprávy, odbornú a laickú verejnosť. Aktívne sa zapája do tvorby strategických a koncepčných
dokumentov a legislatívy SR v oblasti odpadov.

Petr Grusman
INISOFT s.r.o.
technický ředitel
Petr Grusman, praxe v oboru odpadového hospodářství 17 let, jednatel společnosti INISOFT s.r.o.,
softwarový analytik, projektant ve vývoji specializovaného software pro odpady a ekologii, poradce,
konzultant, lektor. Obsahem jeho přednášky budou odpovědi na časté otázky k průběžné evidenci
odpadů, k aktuálním změnám ve způsobu vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
a představení vhodných elektronických nástrojů pro efektivní plnění ohlašovacích povinností v oblasti
odpadového hospodářství.

Ing. Tomáš Baloch
Pražské služby, a.s.
Hlavní ekolog
Již osmým rokem pracuje na pozici ekologa v ZEVO Praha Malešice, která patří do portfolia společnosti
Pražských služeb. Mimo jeho běžné činnosti související s průmyslovou ekologií se věnuje i optimalizací
provozu ZEVO, jako je efektivní řízení emisí, úspory provozních hmot a aplikace nových procesů čištění
spalin. Ve spolupráci s týmem odborníků se účastní na strategických projektech rozvoje ZEVO např.
instalace kogenerační výroby, renovace technologie DeDiox a aktuální projekt rekonstrukce celého
technologického celku ZEVO. Své znalosti získané ve studijním a profesním životě se snaží aplikovat
tak, aby byl dodržen princip zodpovědného přístupu k životnímu prostředí. V tomto smyslu se snaží
zavádět do praxe pragmatické postupy a eliminovat ty dogmatické, které bohužel dle jeho slov v
oborech ochrany životního prostředí občas dostávají přednost.
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Lillian Isabella Diks
radní města Leeuwarden, hlavního města holandské provincie Frísko
Isabella ve své prezentaci pohovořila o tom, jak se principy oběhového hospodářství
implementují do praxe v regionu okolo města Leeuwarden, jak jsou recyklovány obaly a jak region
spolupracují s Ministerstvem infrastruktury, životního prostředí a podnikatelskou sférou.

Mgr. Jiří Novotný
Starosta obce Trojanovice
Jiří Novotný, vykonává funkci starosty obce Trojanovice 9 let. Stejně dlouhou dobu se zabývá
ekonomikou odpadového hospodářství na obci. Obec Trojanovice je dlouhodobě (7 let) v první desítce
nejlépe třídících obcí MS kraje.

Ing. Petr Šulc
Svazu průmyslu druhotných surovin ČR
Výkonný ředitel
Petr Šulc je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí.
Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a
generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý
poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního poradenství, se věnuje i
ekomarketingu. Je členem Evropské sítě environmentálních expertů ENEP. Od roku 2013 působí i jako
výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Je členem Rady odpadového hospodářství při
MŽP a členem poradního orgánu vlády ČR – rady pro energetickou a surovinovou strategii. Ve své
prezentaci se zaměří na povinnosti obcí při nakládání s odpady, na připravované změny právní úpravy
v této oblasti a na aplikaci principů oběhového hospodářství ve veřejné správě.

Karel Ferschmann
Starosta obce Němčovice, Sdružení místních samospráv ČR,
člen předsednictva a předseda Pracovní skupiny pro ŽP
Studoval dendrologii na Mendelově univerzitě v Brně. Již několik desetiletí se zabývá problematikou
dřevin rostoucích mimo les, především v zastavěných částech obcí. Posledních deset let se zajímá o
problematiku krajinné ekologie, především vlivem hospodaření zemědělců na krajinu. Již třicet let je
členem Českého svazu ochránců přírody.
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Ing. Kateřina Preusslerová
Manažerka mikroregionu Tanvaldsko
Manažerka Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko od roku 2004. Dlouhá léta žila na Tanvaldsku, nyní
v Jablonci nad Nisou. Projektová manažerka, tvoří i realizuje projekty v různých oborech – dopravní
infrastruktuře, odpadovém hospodářství, infrastruktuře cestovního ruchu, propagaci a cestovním
ruchu, vzdělávání, kulturním dědictví i samotné kultuře. Kromě DSO Mikroregion Tanvaldsko působí i
v MAS Rozvoj Tanvaldska, pracuje i pro neziskové organizace v regionu.

Ing. Josef Kucin
Starosta obce Jiřetín pod Bukovkou
Již od roku 1992 je starostou obce Jiřetín pod Bukovou. V roce 2005 byl jedním ze zakladatelů místní
akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s., v listopadu roku 2011 se stal zároveň i předsedou akční skupiny.
Je vyučen v oboru soustružník kovů v MEZ Mohelnice, Střední průmyslová škola Olomouc, dále pak
studoval Vysokou škola lesnickou a dřevařskou Zvolen.

RNDr. Miroslav Kubásek Ph.D.
EnviWeb s.r.o., Autor projektu ZmapujTo
Organizátor akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko
Mapování černých skládek pomocí mobilní a webové aplikace ZmapujTo. Bližší informace k projektu
Ukliďme Česko. Tato úspěšná dobrovolnická akce letos proběhne již potřetí a díky spojenému úsilí
Spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody očekáváme, že se do akce zapojí až 100 000
dobrovolníků.

Ing. Květuše Hejátková
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.,
Předsedkyně
ZERA je regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby - za účelem vytváření
podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a
opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

Ing. Mojmír Jiřikovský
JRK BioWaste Management, s.r.o.
Zakladatel firmy
Mojmír Jiřikovský je jedním ze tří zakladetelů firmy JRK BioWaste Management, s.r.o., která již více než
pět let pomáhá starostům obcí snižovat náklady na komunální odpad. Prezentace pana Jiřikovského
bude zaměřená na předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů, řešení problematiky
gastroodpadů a inovativní technologie v oblasti odpadového hospodářství.
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