Choose certainty.
Add value.

EIA, SEA a IPPC
Posuzování vlivů a koncepcí na
životní prostředí, integrovaná
prevence a omezování znečištění

Vaše výzvy
Každý investiční záměr vyžaduje před jeho vlastní realizací
komplexní posouzení s ohledem na splnění celé řady
legislativních požadavků. Jedním z nich je i proces EIA
(Environmental Impact Assessment) - posuzování vlivu
na životní prostředí. Rozsah investičních záměrů, na které
se vztahuje EIA, je dán přílohou zákona č. 100/2001 Sb.
Jedná se především o velké stavby, jakými jsou např.
elektrárny, cementárny, chemické podniky, liniové
stavby apod. Kromě výstavby nových objektů výrobního
i nevýrobního charakteru se jedná také o rozšíření
stávajícího provozu či zavedení nové technologie. EIA se
může zpracovávat i v případě menších staveb, kde se dá
předpokládat výraznější vliv na životní prostředí.
Posuzovaným záměrem může být i koncepce, program,
územní plán. V takovém případě probíhá posuzování
vlivů na životní prostředí v rámci procesu SEA (Strategic
Environmental Assessment).
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC),
upravená zákonem č. 76/2002 Sb., je dalším preventivním
nástrojem v oblasti ochrany životního prostředí.

TÜV SÜD

Základním nástrojem IPPC je tzv. integrované povolení
a povolovací řízení, směřující k jeho vydání a periodickému
obnovování. Integrované povolení nahrazuje několik
rozhodnutí, vyjádření a souhlasů příslušných správních
orgánů a neobejdou se bez něj například velké
energetické, chemické, metalurgické, potravinářské
a zemědělské podniky a podniky zabývající se
zpracováním a ukládáním odpadů.

Komplexní a individuální přístup
TÜV SÜD disponuje týmem specialistů na životní
prostředí, který pokrývá celou problematiku ochrany
životního prostředí a disponuje potřebnými oprávněními,
jako je například autorizace k posuzování vlivů na životní
prostředí.
Při posuzování vlivů na životní prostředí vycházíme
ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době
oznámení záměru. Komplexně zhodnotíme vlivy při
přípravě, realizaci, provozování a ukončení posuzovaného
záměru. Posoudíme také návrhy opatření k předcházení
vlivů na životní prostředí.


Zpracování plánu opatření pro případ havarijního
úniku látek

Vyhodnocení zdravotních rizik

Energetického auditu

Přínosy pro vaše podnikání


Poradenství a konzultační činnost v EIA na počátku
přípravy záměru, zda tento záměr (stavby, změny
staveb) je nutné posoudit v procesu EIA, jaké případné
střety se zájmy ochrany životního prostředí lze v dané
lokalitě očekávat, jak dlouho bude EIA probíhat, jaký je
příslušný úřad apod.

Zpracování oznámení záměru („malá EIA“)
a podlimitního záměru

Zpracování dokumentace EIA („velká EIA“) a SEA

Zpracování odborných posudků a doplňkových studií

Zpracování dokumentace o vlivech záměru na veřejné
zdraví

Vizualizaci a prezentaci získaných dat a údajů ve formě
tematických mapových výstupů s využitím GIS
technologie

Zastupování při jednáních s orgány státní správy a při
veřejném projednávání záměru

Zpracování nebo asistenci při zpracování žádosti
o vydání integrovaného povolení

Podporu při změnovém řízení po vydání integrovaného
povolení

Součástí naší nabídky je rovněž zajištění

Modelových výpočtů - hlukové a rozptylové studie

Měření hluku

Průzkumu a biologického hodnocení zájmové lokality

Posouzení vlivu na stanoviště a druhy evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí

Posouzení vlivu na krajinný ráz

Autorizovaného měření emisí a imisí (včetně měření
pachových látek)

Odborných posudků a provozních řádů pro zdroje
znečišťování ovzduší

Hydro-geologického posouzení a vyhodnocení
starých zátěží
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Proč zvolit TÜV SÜD?
Nezávislý poskytovatel certiﬁkačních služeb TÜV SÜD
se těší dobré pověsti díky své nestrannosti, technické
vyspělosti a prvotřídní kvalitě svých výstupů. Naši
odborníci mají interdisciplinární zkušenosti, navíc
disponují znalostmi národních a mezinárodních norem
a předpisů. Našim klientům nabízíme nestranný,
komplexní a objektivní přístup k dané problematice
spočívající v pokrytí všech dílčích složek životního
prostředí. Se společností TÜV SÜD eliminujete riziko
investice a máte právní jistotu v procesech plánování,
schvalování i v průběhu vlastního provozu.

Volba jistoty. Více hodnoty.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certiﬁkace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než 800
místech světa a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní
a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení
pro naše zákazníky přidáváme hodnotu podnikům,
spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
 Technická a environmentální due diligence.
 Služby podnikového ekologa.
 Hodnocení rizik ekologické újmy.
 Zpracování dokumentace pro získání souhlasů
a povolení.
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V rámci procesu EIA, SEA a IPPC nabízíme

 Úspora času a peněz – všechny vaše požadavky řeší
TÜV SÜD, jehož experti díky komplexnímu posouzení
environmentálních požadavků eliminují případné
dodatečné náklady spojené se zajištěním dalších
legislativních povinností.
 Eliminace rizik – díky posouzení všech
environmentálních rizik dříve než je váš záměr
realizován.
 Přínosy kompletních řešení – všechny vaše požadavky
řeší TÜV SÜD.

