PROEKO – Ing. Josef Marek, Lužná 2a, 160 00  Praha 6
poradenství a vzdělávání v životním prostředí


si Vás dovoluje pozvat
na seminář na téma



HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU -
ISO 14 031 v praxi




PRAHA
•
31. ledna 2014
•

Vážení přátelé, 

na pomoc systémům environmentálního řízení (EMS dle ISO 14 001 či EMAS) a pro snazší sledování a hodnocení chování podniku vůči životnímu prostředí existuje v rámci norem řady ISO 14 000 speciální podpora.   Jde o normu ČSN ISO 14 031 – Hodnocení environmentálního profilu. 
Hodnocení environmentálního profilu podniku (EPE) je interní řídící proces a nástroj k průběžnému poskytování spolehlivých a ověřitelných informací managementu, které umožní určit, zda environmentální profil organizace splňuje kritéria stanovená managementem pro oblast životního prostředí.
EPE pomáhá podniku a jeho managementu při hodnocení dosažené úrovně péče o životní prostředí a podle potřeby i při identifikaci oblastí, v nichž je potřeba dosáhnout zlepšení. Jde o průběžný proces shromažďování a hodnocení dat a informací, který má zajistit hodnocení aktuálního profilu i vývojových trendů v rámci podniku za určité časové období.
Organizace se zavedeným systémem environmentálního managementu by měly svůj environmetální profil posuzovat ve vztahu ke své environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám a dalším kritériím environmentálního profilu. Nemá-li organizace systém environmentálního managementu, může ji EPE napomoci při:
·	identifikaci jejích environmentálních aspektů;
·	stanovení důležitosti a významnosti těchto aspektů;
·	stanovení kritérií environmentálního profilu a posouzení environmentálního profilu  podle nich;
·	rozhodování o tom, zda zavést systém environmentálního managementu (EMS, EMAS) v podniku;
·	lepší komunikaci se svým okolím. 

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.
lektor semináře: 
Ing.  Josef Marek
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce
PROGRAM SEMINÁŘE

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU
ISO 14031 v Praxi

31. ledna 2014 - pátek - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00   	Registrace účastníků
09.00 - 12.15   	Přednášky – požadavky normy na EPE
12.30 - 14.00   	Přednášky, příklady, dotazy účastníků, 
diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají základní informace o normě ČSN ISO 14 031 a možnostech jejího využití v systémech řízení ochrany životního prostředí podniku i mimo ně.  Dále bude probrán způsob použití a praktické zavádění systému hodnocení environmentálního profilu podniku do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k jeho věrohodné funkci.
Výklad bude zaměřen také na zkušenosti ze zavádění různých systémů environmentálních indikátorů na podnikové úrovni. 
Především probíraná témata:
·	model procesu EPE, postup stanovení indikátorů environmentálního profilu,
·	práce s daty, využití shromážděných dat ke stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování,
·	indikátory profilu provozu, indikátory stavu prostředí,
·	vztah EPE a jiných environmentálních nástrojů managementu (EMS, LCA, environmentální značení, environmentální audity, požadavky EMAS),
·	Využití EPE pro komunikaci s veřejností a ovlivňování image podniku ve vztahu k ŽP.
Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 28. ledna 2014.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 1.950,- Kč.  Cena je stanovena jako smluvní.
Pro uživatele Věrnostní karty www.tretiruka.cz je sníženo vložné na: 1.650,- Kč.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín semináře a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 3583647001/5500, variabilní symbol 2014401.
Naše IČO: 47145668, DIČ: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na semináři předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo u registrace. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a,  1. patro. 
8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvají do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky nebo autobusem 108 (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťováno. Na základě požadavku účastníka je možné zajistit rezervaci  hotelového ubytování poblíž místa konání akce. 
10. Pořadatel: 
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 partneři propagace: www.enviweb.cz a www. tretiruka.cz

