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si Vás dovoluje pozvat 
na kurz na téma 

 
 

 

PRÁVNÍ POVINNOSTI PODNIK�  
V ŽIVOTNÍM PROST�EDÍ 

 

 
 

PRAHA 
• 

17. – 18. b�ezna 2010 
 
Vážení p�átelé,  
 

Jednou ze samoz�ejmých, by� nikoli triviálních, povinností podnik� je pln�ní právních povinností, kterým 
podnik podléhá. Platí to samoz�ejm� i pro oblast životního prost�edí. 

Organizace, které využívají systém �ízení vztahu k životnímu prost�edí (systém EMS) mají za povinnost 
správn� a úpln� identifikovat ty právní požadavky v oblasti životního prost�edí, které se jich týkají. U t�chto 
požadavk� pak musí zajistit jejich dodržování v praktické �innosti podniku,  a musí pravideln� kontrolovat 
shodu pln�ní s jejich požadavky. 

Identifikace jednotlivých právních povinností v oblasti životního prost�edí je ztížena �adou díl�ích novel a 
r�znými interpretacemi zn�ní prvních p�edpis� jak �R tak EU. Zlepšit orientaci v právních p�edpisech týkajících 
se životního prost�edí a ve struktu�e povinností z nich vyplývajících má napomoci tento kurz. Kurz se bude 
zabývat i problematikou tvorby a aktualizace registru právních požadavk� v podnikových systémech EMS. 

Kurz poskytne základní informace o právních povinnostech odvozených z environmentálního práva �eské 
republiky i Evropského spole�enství, uplatnitelných v podnikové praxi. Je koncipován jako základní odborný 
výcvik pracovník� zajiš�ujících plánování nebo �ídících systém EMS nebo p�sobí jako podnikoví ekologové. 
M�že být také využit jako rozši�ující odborný výcvik auditor� systému EMS. 

 
Na kurzu bude vyhrazen �as pro diskusi a konkrétní dotazy ú�astník�. 
 
 
Písemné podkladové materiály k problematice právních povinností podnik� v ŽP  obdrží ú�astníci 
v pr�b�hu kurzu. 
 
Ú�astníci obdrží osv�d�ení o absolvování kurzu. 
 
lektor kurzu:  
Ing. Josef Marek, konzultant v ŽP, autorizovaná osoba pro posuzování vliv� na ŽP 
 
 



PROGRAM KURZU 
 
 

17. – 18. b�ezna 2010 (st�eda - �tvrtek) – Praha 
 

08.45 - 09.00 Registrace ú�astník�  
09.00 - 12.30    P�ednášky a diskuse 
13.30 - 16.30    P�ednášky a diskuse 
  P�estávky budou ur�ovány operativn� 
 
Kurz je zam��en na seznámení se základními právními povinnostmi podnik� v oblasti životního prost�edí. Je 
vhodný p�edevším pro pracovníky podnik�, kte�í zajiš�ují plánování �i budou zavád�t systém EMS (ISO 14001) 
�i EMAS (na�ízení ES 761/2001) v podniku nebo p�sobí jako podnikoví ekologové. Lze ho využít i pro 
dopl�ující odbornou p�ípravu interních auditor� pro životní prost�edí podle požadavk� normy ISO 19011 a 
na�ízení ES 761/2001 �i EMAS 3.  
 
Obsah kurzu: 
 

� Základní p�ístup právní úpravy pé�e o životní prost�edí v �R a EU, horizontální požadavky – hodnocení 
vliv� na životní prost�edí, integrovaná prevence a registry zne�išt�ní, právo na informace; 

� problematika nakládání s odpady a obaly, programy odpadového hospodá�ství podniku; 

� ochrana ovzduší – zdroje zne�išt�ní, klasifikace, evidence, m��ení, administrativní a jiné povinnosti; 
� problematika nakládání s vodami; vodní zákon, zákon o ve�ejných vodovodech a kanalizacích; 
� nakládání s nebezpe�nými chemickými látkami a prost�edky, základní povinnosti a vazba na jiné právní 

požadavky (dohoda ADR, zákon o ve�ejném zdraví); REACH, GHS; 

� st�ety s ochranou p�írody a biodiverzity, Natura 2000;  
� právní úprava a požadavky v hospoda�ení s energiemi; 
� r�zné – správní �ád a správní �ízení, soudní �ád správní. 

 

INFORMACE PRO Ú�ASTNÍKY 
 
1. Závaznou p�ihlášku s potvrzením o úhrad� vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 
Praha 6, tak aby došla  nejpozd�ji do 12. b�ezna 2010. 
2. Cena kurzu: 
Vložné za 1 osobu: ........................................ 4.850,- K� Cena je stanovena jako smluvní. 
3. P�i neú�asti ú�astníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto 
p�ípad� zaslány p�ihlášenému poštou. 
4. Vaše p�ihlášky jsou automaticky akceptovány. Za�azení ú�astník� nepotvrzujeme. Osobn� vyrozumíme pouze 
ty ú�astníky, kte�í nebudou moci být z kapacitních d�vod� za�azeni na jimi vybraný termín kurzu a nabídneme 
jim bu� náhradní termín, nebo zrušení p�ihlášky a vrácení platby. 
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., �íslo ú�tu 3583647001/5500, variabilní symbol  2010101. 
Naše I�O: 47145668, DI�: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH. 
 
6. P�i registraci na za�átku kurzu p�edložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných p�ípadech po 
p�edchozí dohod� je možné zaplatit vložné i p�ímo p�i registraci. Da�ový doklad obdrží ú�astníci p�i registraci. 
7. Místo konání: 
Prostory v objektu firmy  ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a, 1. patro (bílá jednopatrová budova).  
Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj �. 20 nebo 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 
10 minut p�šky (severn�, pod výškovou budovu Shiran Tower).  
Ubytování a stravování s výjimkou ob�erstvení není zajiš�ováno. Na základ� požadavku ú�astníka je možné 
zajistit rezervaci  hotelového ubytování.  
8. Po�adatel:  
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,  
e-mail: marek-proeko@volny.cz. 
 

Mediální partner propagace: www.enviweb.cz 



ZÁVAZNÁ P�IHLÁŠKA 
 

na kurz 
 

PRÁVNÍ POVINNOSTI PODNIK� 
V ŽIVOTNÍM PROST�EDÍ  

 
kurzu v termínu  17. – 18. b�ezna 2010  
se zú�astní: 
 
Jméno a p�íjmení ................................................……............................................................................................. 
Název a adresa firmy (organizace) ..............................…...………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................... PS� ..............…….…..... 
Adresa pro fakturaci .....................…......................................................................………………………......…… 
.....................………...............................................................…..........………………..... PS� .……….................. 
telefon..…........…………….........  fax .……………......……............. e-mail: ………..........…….......................... 
 
žádám zajišt�ní rezervace ubytování  na noc (vyzna�te): 
 

  16. 3. / 17. 3. 17. 3./ 18. 3. 
 
 

...................................                         .................................. 
podpis a razítko firmy                                  podpis ú�astníka 

 
 
 
Potvrzení o platb� 
Vypl�uje a potvrzuje plátce. 
 
Potvrzujeme, že jsme uhradili/uhradíme za ú�astníka(ky): 
 
................................................................................................................................................…......……….............. 
vložné  á  4.850 K�/osobu 
 
celkem za .................... osob, celkem ................................. K� 
 
ve prosp�ch ú�tu Raiffeisen Bank a.s., �íslo ú�tu 3583647001/5500, variabilní symbol  2010103 
 
z našeho ú�tu �íslo:  ......................................................................................... 
dne : ................................................................................ 
 
I� plátce: ..........................................................    
 
 
........................................                ................................. 
Razítko a podpis plátce                            datum 
 
 
 
 
 
P�ihlášku vra�te obratem (nejpozd�ji do 12. b�ezna 2010 (p�ednostn� mailem �i faxem) na  adresu:  
PROEKO - Ing. Josef Marek, Lužná 2a, 160 00  Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,  
e-mail:marek-proeko@volny.cz 


