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Metoda Posuzování životního cyklu - LCA (Life Cycle Assessment) se v současnosti stává 
významným nástrojem hodnocení environmentálních dopadů různých produktů - výrobků, služeb i 
technologií. Jedná se o moderní metodický nástroj schopný komplexně posuzovat možné dopady 
lidské činnosti na životní prostředí s ohledem na celý životní cyklus výrobků, tzv. od kolébky do hrobu.  
Ač má metoda LCA za sebou více než 30letou historii, u nás se teprve v posledních letech začíná 
uplatňovat. Zavádění ISO norem řady 140XX, nové požadavky zahraničních výrobců i nová legislativa 
EU vytvářejí zájem odborné veřejnosti o tuto novou metodu. V současnosti je metoda LCA mimo jiné 
základním nástrojem při procesu propůjčování ochranných známek, tzv. ekoznaček, III. typu - EPD 
(Environmental Product Declaration). 
 
Cílem semináře je představit metodu LCA jako efektivní rozhodovací nástroj výběru pro životní 
prostředí šetrnějších projektů, technologií, produktů či strategií. Na semináři budou probrány jednotlivé 
fáze LCA, posluchači budou krátce seznámeni se všemi hlavními kategoriemi dopadu jako je úbytek 
stratosférického ozónu, globální oteplování, ekotoxicita atd., budou představeny nejčastěji používané 
softwarové databáze pro LCA. Na semináři bude dán dostatečný prostor pro prezentaci realizovaných 
i rozpracovaných studií LCA, pro dotazy a diskusi.  
 
 

upozornění pro úředníky veřejné správy 
 

seminář bude předložen k akreditaci  
 Ministerstvu vnitra ČR  

dle zákona č. 312/2002 Sb. 
 

účastníkům semináře bude vydáno osvědčení  
o absolvování s celostátní platností 

 
 
 
 

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU 
LCA 

(Life Cycle Assessment) 
 

odborný garant: Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 



Přednášejí:   Ing. Vladimír KOČÍ, Ph.D., VŠCHT Praha 
           Ing. Marie TICHÁ, MT Konzult Děčín 
         Ing. Bohumil ČERNÍK, ENZO, Praha 
         Mgr. Miroslav KRČMA, Centrum inovací a rozvoje, Praha 
           Ing. Terezie KOVAŘÍKOVÁ, ETC Consulting Group s.r.o., Praha 
         Ing. Tamara KREČMEROVÁ, ETC Consulting Group s.r.o., Praha 
         Ing. Petr TUŠIL, Ph.D., VÚV T.G. Masaryka, pob. Ostrava 
         Ing. Blanka KAPUSTOVÁ, Ph.D., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
      
Program:   - historický přehled LCA 

- základní pojmy 
- přehled metody LCA 
- metoda LCA v normách ISO 
- environmentální značení výrobků III. typu EPD podle ISO 14025  
  – první zkušenosti v ČR 
- ekodesign 
- softwarové databáze nejčastěji používané pro LCA 
- praktické zkušenosti s LCA  
- dotazy a diskuse 

 
Seminář je určen pro: 

• úředníky veřejné správy (zejména pracovníky odborů životního prostředí) - příklad aplikace: výběr 
vhodného postupu odpadového hospodářství 

• technology, konstruktéry a průmyslové designéry - příklad aplikace: environmentální dopady nově 
navrhovaných produktů 

• zdravotní ústavy - příklad aplikace: propojení průmyslových aktivit s dopady na lidské zdraví 
• společnosti se zavedenými systémy řízení EMAS, EMS, ISO 14001 
• držitele ochranné známky „ekologicky šetrný výrobek“ 
• společnosti a organizace působící v oblasti ochrany životního prostředí 
• stavební a průmyslové podniky 
• poradenské firmy v oblasti ochrany životního prostředí 
• environmentální ověřovatele a certifikační orgány 
• nevládní organizace - příklad aplikace: podklady pro odbornou diskusi týkající se environmentálních 

aspektů průmyslové a další činnosti. 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY  

seminář POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA - 061031 

1. 
Místo a datum konání: SZÚ, budova 1 – konf. sál, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
úterý, 31. října. 2006, 9:00 – 15:30 hod. 

2. Doprava: metro A do stanice Želivského 

. 
Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě do 24. 10. 2006  na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
fax: 469 682 310, e-mail: halouskova@ekomonitor.cz  

4. Účastnický poplatek činí   1.100,- Kč + 19% DPH 
                       celkem         1.309,- Kč   
Platbu laskavě poukažte do  24. 10. 2006 na úč. č. 19-5234530-277/0100 u KB Chrudim, var. 
symbol 061031 nebo uhraďte v hotovosti u registrace. 
Naše IČO: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstříkového 
soudu v Hradci Králové. 
Účastníky ze SR upozorňujeme na nutnost uhradit převodní bankovní poplatky tak, aby 
vložné došlo na účet organizátorů nezkrácené.  Nedoplatky Vám s politováním budeme 
nuceni dofakturovat. SWIFT CODE – KOMBCZPP, IBAN – CZ 0801000000195234530277 

5. Ve vložném je zahrnuta cena pracovních materiálů a občerstvení. 
6. Studenti a zaměstnanci rozpočtových a příspěvkových organizací a vysokých škol hradí 

zlevněné vložné ve výši 900,- Kč + 19% DPH, tj. 1071,- Kč celkem.  
7. Daňový doklad obdrží účastníci na  základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. Přejete-li si obdržet 

daňový doklad o zaplacení vložného dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 
8. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku 

nebudeme moci akceptovat. 
9. Potvrzením této přihlášky jsou podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci  

i účastníka. 
10. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům 

doručeno do 24. 10. 2006. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a 
neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

Semináře 061031 

 POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA 

VVYYPPLLŇŇTTEE  AA  DDOO  2244..  ŘŘÍÍJJNNAA  22000066  LLAASSKKAAVVĚĚ  OODDEEŠŠLLEETTEE  NNAA  AADDRREESSUU  
Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o, 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
fax 469 682 310, e-mail: halouskova@ekomonitor.cz 

 
 
Jméno a příjmení: 
 
 
Adresa plátce (firma): 
 
 
 
 
 
 
DIČ (IČO): 
Telefon:   Fax: 
 
E-mail: 
 
 
Potvrzujeme,  
 
 
         že dne …………………………… jsme uhradili/uhradíme* částku Kč ….. - z účtu č.             

………………………………… na účet 19-5234530-277/0100 KB Chrudim, var. 
symbol 061031 

 
        že částku Kč uhradíme v hotovosti u registrace* dne 31. 10. 2006. 
 
 
 
 
Podpis účastníka:       Razítko a podpis 
   vysílající organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
 

*nehodící se škrtněte 


