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Vážení p�átelé,  

Základním požadavkem pro kvalitní a cílev�domé systematické �ízení vztahu podniku k životnímu prost�edí jsou 
dobré informace o environmentálních aspektech, které souvisí s jeho funkcemi a podnikáním. P�edpokladem této dobré 
znalosti je p�edevším komplexní identifikace environmentálních aspekt� podnikání, poznání a kvantifikace jejich 
díl�ích dopad� na životní prost�edí a následné vyhodnocení aspekt� s ohledem na environmentální významnost jejich 
dopad�. 

Znalost environmentálních aspekt�  je nezbytná pro aplikaci preventivních opat�ení podniku sm��ujících 
k p�edcházení �i omezování zne�išt�ní a dalších negativních dopad� na životní prost�edí. Ošet�ení environmentálního 
aspektu je ošet�ením zdroje možného dopadu, a jako takové je zpravidla efektivn�jší než koncové opat�ení, které slouží 
k omezení již vzniklého zne�išt�ní. 

Informace o environmentálních aspektech a jejich vývoji m�že být podkladem pro posuzování míry zlepšování a 
pro hodnocení výsledk� preventivních opat�ení v rámci �ízení vztahu podniku k životnímu prost�edí.  

Práce s poznáváním environmentálních aspekt� podle požadavk� normy ISO 14 001:2004 p�edpokládá 
v podniku realizaci  pr�b�žného procesu shromaž�ování a hodnocení dat a informací, který má zajistit dostate�né 
poznání, kvantifikaci a vyhodnocení aktuálního stavu environmentálních aspekt� i jejich vývojových trend� v rámci 
podniku i jeho smluvních partner�. 

Organizace se zavedeným systémem EMS musí znalost svých environmentálních aspekt� využívat pro 
stanovení environmentální politiky, cíl� a cílových hodnot, environmentálních program�. Znalost alespo� 
významných environmentálních aspekt� je nutná pro ur�ení pot�eb výcviku, zvyšování pov�domí zam�stnanc�, 
rozhodování o externí komunikaci, pro �ízení environmentáln� náro�ných a rizikových �inností, plánování a �ízení 
audit� atd. 
 
Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží ú�astníci p�i prezenci. 
lektor seminá�e:  
Ing.  Josef Marek 
�editel Pražského ekologického centra, konzultant v ŽP 
 
 
 
 



PROGRAM SEMINÁ�E 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY - IDENTIFIKACE A VYHODNOCOVÁNÍ  

 
 

4. b�ezna 2010 - �tvrtek - Praha 6, Lužná 2a 
 
08.45 - 09.00    Registrace ú�astník� 
09.00 - 12.15    P�ednášky, p�íklady 
12.30 - 14.30    P�ednášky, p�íklady, dotazy ú�astník�,  

diskuse, záv�r. 
 
Ú�astníci seminá�e získají základní informace o zp�sobech a metodách identifikace a vyhodnocování 
environmentálních aspekt� (EA) a o možnostech využití informací o EA v systémech �ízení ochrany životního prost�edí 
podniku i mimo n�. 
D�raz bude kladen na p�ijatelný a p�ínosný zp�sob použití a praktické zavád�ní postup� identifikace, hodnocení a 
praktického použití znalostí o environmentálních aspektech v systému EMS, a to p�edevším pro plánování zlepšování a  
vlastní hodnocení environmentálního profilu podniku. 
 
P�edevším probíraná témata: 
 
� modely identifikace environmentálních aspekt� proces�/�inností, produkt�/výrobk� a služeb, 

nakupovaných/p�ijímaných výrobk� a služeb (EA související s dodavateli smluvními partnery); 
� metodiky hodnocení environmentálních aspekt�; 
� postupy a techniky hodnocení EA používané v praxi (kriteria, váhy, zp�soby zpracování, interpretace výsledk�...); 
� p�íklady Registr� environmentálních aspekt�; 
� p�ístup k problematice EA v programu EMAS (Na�ízení Rady ES a EP 761/2001 a EMAS 3); 
� environmentální aspekty v navrhování výrobk�/produkt�. 
 
Na seminá�i bude vyhrazen �as pro diskusi a konkrétní dotazy ú�astník�. 
 
 

INFORMACE PRO Ú�ASTNÍKY 
 
1. Závaznou p�ihlášku s potvrzením o úhrad� vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 
nejpozd�ji do 2. b�ezna 2010. 
2. Cena seminá�e: 
Vložné za 1 osobu: ........................................ 1.950,- 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 seminá�e 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  2010601. 
Naše I�O: 47145668, DI�: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH. 
6. P�i registraci na seminá�i p�edložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných p�ípadech po p�edchozí dohod� 
je možné zaplatit vložné i p�ímo u registrace. Da�ový doklad obdrží ú�astníci p�i registraci. 
7. Místo konání: 
Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.  
Doprava: z centra Prahy metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 20 nebo 26 do stanice nádraží Veleslavín, pak 
cca 10 minut p�šky (pod výškovou budovou Shiran Tower).   
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.tretiruka.cz 
 



 

ZÁVAZNÁ P�IHLÁŠKA 
 

na seminá� 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY - IDENTIFIKACE A VYHODNOCOVÁNÍ 
 
seminá�e  v termínu 4. b�ezna 2010 
se zú�astní: 
 
Jméno a p�íjmení ................................................……............................................................................................. 
Název a adresa firmy (organizace) ..............................…...………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................... PS� ..............…….…..... 
Adresa pro korespondenci ..................…......................................................................…………………………… 
.....................………...............................................................…..........………………..... PS� .……….................. 
telefon..…........…………….........  fax .……………......……............. e-mail: ………..........…….......................... 
 
 
 

...................................                         .................................. 
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  1.950 K�/osobu 
 
celkem za .................... osob, celkem ................................. K� 
 
ve prosp�ch ú�tu Raiffeisen Bank a.s., �íslo ú�tu 3583647001/5500,  variabilní symbol  2010601. 
 
z našeho ú�tu �íslo: 
......................................................................................... 
dne : ................................................................................ 
 
I� plátce: ..........................................................  
 
 
........................................                ................................. 
Razítko a podpis plátce                            datum 
 
 
 
 
 
P�ihlášku vra�te obratem (nejpozd�ji do 2. 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 


