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EKOLOGIE JAKO TAKOVÁ - Filozofie a principy ekologického zemědělství 

od do Přednáška         
09:00  10:50  Normativní a legislativní nástroje pro splnění provozních podmínek ochrany životního 

prostředí, konkurence schopnosti podniků a k získání předpokladů pro uplatnění 
financování záměrů ze zdrojů EU a státního rozpočtu jednotlivých rezortů ČR.  

lektor - Ing. Ivan Severa
11:00  12:50  Ochrana ovzduší, zařazování zdrojů, měření emisí, výpočet poplatků, provozní 

evidence, provozní řády, plán zavedení zásad správné zemědělské praxe  
lektor - Ing. Martin Dědina, Ph.D.

13:00 13:50 Přestávka  
14:00  15:50 Ochrana vod, potřebná povolení, nakládání se závadnými látkami, havarijní plány, 

ochrana před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, ochranná pásma, 
zranitelné oblasti                 lektor -Ing. Jan Klír, CSc.

16:00  16:50 Odpadové hospodářství, třídění, evidence odpadů, hlášení o produkci a nakládání 
s odpady, plány odpadového hospodářství, nakládání s nebezpečnými odpady 

lektor - Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.
17:00  17:50 Havárie, chemické látky, prevence závažných havárií, nakládání s chemickými látkami 

      lektor - Ing. Zdeněk Skoumal

Komu je kurz určen 
Kurz je určen zejména pro zástupce subjektů, kteří mají na starosti dodržování podmínek ekologické 
legislativy ČR a EU. Tato legislativa (a s ní i související povinnosti) se v minulých letech značně rozrost-
la a je často novelizována, proto je nutné si vědomosti neustále obnovovat a rozšiřovat. Subjekty 
nedodržující podmínky ochrany životního prostředí jsou stále častěji penalizovány ze strany kontrol-
ních orgánů, proto je i v jejich zájmu doplnit si vědomosti a ekologické záležitosti uvést do souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě zemědělských subjektů se jedná především o návaznost na 
správnou zemědělskou praxi a cross-compliance, tedy podmínění příjmu dotací splněním určitých 
požadavků. V současnosti jsou nejaktuálnější oblasti ochrana vod, především hospodaření s dusí-
katými látkami a havarijní plány dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., které má povinnost zpracovat téměř 
každý zemědělský podnik a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe, které jsou aktuální 
kvůli změně v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší.

Místo konání kurzu: ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontakty: Bc. Hana Svobodová
tel: 568 620 070 
e-mail: svobodova@komposty.cz
www.komposty.cz, www.zeraagency.eu

        

48. téma  Ekolog podniku

13. 9. 2007
17. 10. 2007

21. 2. 2007
23. 3. 2007

24. 5. 2007
29. 6. 2007


