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Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby, prováděné podle zákona č. 
254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. organizaci hlásné a před-
povědní povodňové služby ve smyslu § 81 vodního zákona metodicky řídí ministerstvo životního prostředí jako Ústřední po-
vodňový orgán čr.

1. VysVětlení hlaVních pojmů a jejich náVazností

Povodňové orgány jsou definované vodním zákonem  a jsou oprávněné k přípravě, řízení, organizaci a kontrole  opatření 
k ochraně před povodněmi. povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. povodňové orgány obcí a povodňo-
vé orgány obcí s rozšířenou působností (ORp) organizují hlásnou povodňovou službu.

Povodňový plán je dokument, jehož obsah je stanoven v § 71 vodního zákona.  povodňovým plánem se řeší ochrana určitého 
územního celku,  pozemku  nebo stavby (viz TNV 75 2931). povodňové plány obsahují mimo jiné způsob zajištění včasných a 
spolehlivých informací o vývoji povodně, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a směrodatné limity stupňů povodňové aktivi-
ty. povodňové plány jsou tak základním dokumentem pro organizaci a zabezpečení hlásné povodňové služby v daném území.  

Sdělení

15.  Sděleníodboru posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence Ministerstva 
životního prostředí o autorizovaných osobách 
(úplný seznam k 31. 11. 2011) ve smyslu zákona 
č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících  
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. ........34
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Povodňový informační systém (pOVIs) soustřeďuje data potřebná pro tvorbu povodňových plánů obcí, ORp a krajů. Jeho 
účelem je zlepšení přístupu k informacím a umožnění jejich sdílení a aktualizaci. V systému je uložen Digitální povodňový 
plán ČR a také další povodňové orgány v něm mohou mít uloženy svůj digitální povodňový plán a digitální povodňovou kni-
hu. Garantem pOVIs je Ministerstvo životního prostředí (MŽp), administrátorem systému je Český hydrometeorologický ústav 
(ČHMÚ). 

Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu (dále jen Odborné pokyny) vydává Český hydrometeorologický ústav 
(ČHMÚ). Odborné pokyny navazují na tento metodický pokyn MŽp a obsahují odborná pravidla pro pozorování a hlášení po-
vodňových stavů, doporučená kriteria pro výběr hlásných profilů a další doporučení pro povodňové orgány týkající se vyhlašo-
vání stupňů povodňové aktivity podle množství srážek a podle ledových jevů na vodních tocích. Odborné pokyny jsou v digi-
tální formě přístupné na webových stránkách ČHMÚ a na pOVIs. 

Prezentace hlásné a předpovědní povodňové služby (Hpps) je webová aplikace provozovaná ČHMÚ, která obsahuje souhrn 
popisných i aktuálních informací ve vybraných vodoměrných stanicích (hlásných profilech), hydrologických předpovědí v před-
povědních profilech a dalších informací meteorologického a hydrologického charakteru využitelných pro operativní opatření 
k ochraně před povodněmi (viz. http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php). podobnou aplikaci zaměřenou na vodní toky a význam-
né nádrže provozují státní podniky povodí na Vodohospodářském informačním portálu (http://voda.gov.cz/portal/cz).

Krizové situace a krizové stavy jsou definované v zákoně č. 240/2000 sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (kri-
zový zákon) ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k povodním jsou to stav nebezpečí a nouzový stav. Za povodní se vyhla-
šují v případě krizové situace charakteru živelní pohromy, při kterých jsou ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí 
a ohrožení není možné odvrátit běžnou činností povodňových orgánů a složek IZs. stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho 
část vyhlašuje hejtman na dobu nejvýše 30 dnů. Nouzový stav vyhlašuje vláda, není-li možné odvrátit vzniklé ohrožení v rám-
ci stavu nebezpečí. 

Orgány krizového řízení se rozumí státní orgány a orgány územních samosprávních celků, které jsou oprávněné ke krizovému 
řízení ve smyslu krizového zákona. Orgány krizového řízení přebírají řízení ochrany před povodněmi na území, pro které byl 
z důvodu povodní vyhlášen stavu nebezpečí nebo nouzový stav. přitom se krajské povodňové komise stávají součástí krizové-
ho štábu kraje a Ústřední povodňová komise součástí Ústředního krizového štábu. Orgány krizového řízení postupují podle kri-
zových plánů a v případě krizových situací charakteru povodní také podle povodňových plánů.

Krizový plán obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Náležitosti krizového plánu upravuje 
nařízení vlády č. 462/2000 sb., k provedení § 27 a 28 krizového zákona. Zásadní význam mají krizový plán kraje a krizový plán 
ORp, které zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje. Vychází z typových plánů, kterými pro krizové situace charakteru po-
vodní jsou  – typový plán Povodně velkého rozsahu a typový plán Narušení hrází významných vodních děl se vznikem zvláštní 
povodně. přílohovou část krizového plánu tvoří další dokumenty nezbytné pro zvládnutí povodňové situace, což jsou povodňo-
vé plány, případně plány pro ochranu území pod vodním dílem před zvláštní povodní.  

Integrovaný záchranný systém (IZs) je definován zákonem č. 239/2000 sb., o integrovaném záchranném systému a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události 
a při provádění záchranných a likvidačních prací. Základními složkami IZs jsou Hasičský záchranný sbor ČR (HZs), jednotky 
požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a policie ČR. 
Základní složky IZs zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události. Operační a informační 
střediska HZs (OpIs) zabezpečují vyrozumění základních a ostatních složek IZs a státních a samosprávných orgánů podle do-
kumentace IZs. Způsob je upraven Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 sb., o některých podrobnostech zabezpečení in-
tegrovaného záchranného systému. IZs funguje i při běžných povodních, při kterých nejsou vyhlášeny krizové stavy. 

Jednotný systém varování (JsV) slouží pro varování obyvatelstva, fyzických a právnických osob před možným ohrožením. 
JsV provozuje generální ředitelství HZs, koncové prvky varování, které splňují technické požadavky dané GŘ HZs, mohou 
provozovat i jednotlivé obce a právnické osoby. podrobnosti upravuje Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zvláštní povodeň vzniká poruchou na vodním díle, která může vést až k jeho havárii (protržení hráze), nebo k nouzovému ře-
šení kritické situace na vodním díle. Území ohrožené zvláštní povodní může výrazně přesahovat záplavová území přirozené po-
vodně. Jeho rozsah se vymezí v Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, a následně promítne do krizové-
ho plánu příslušného územního celku. 

Další pojmy jsou vysvětleny přímo v jednotlivých kapitolách tohoto pokynu.
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2. Stupně povodňové aktivity

stupně povodňové aktivity (spA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. pro přirozené povodně jsou vázány na směrodatné li-
mity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické 
hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, apod.).

1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového ne-
bezpečí. stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstražné informace ČHMÚ, ve které je očekávaná situace označena někte-
rým ze stupňů povodňové aktivity a je vymezena oblast nebo vodní toky, na kterých je nebezpečí povodně platí.

2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když   nebezpečí přirozené povodně pře-
růstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzni-
ku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. 

stanovené směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity jsou obsažené v povodňových plánech. 

Stupně povodňové aktivity z hlediska bezpečnosti vodních děl vyjadřují míru nebezpečí vzniku zvláštní povodně. Jsou vá-
zány na mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD). 

1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bez-
pečnosti vodního díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - se vyhlašuje při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na 
vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení – se vyhlašuje při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na 
vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. 

stanovené mezní a kritické hodnoty pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která vzdouvají a akumulují vodu, jsou 
uvedena v Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, případně v manipulačním řádu vodního díla. pro vod-
ní díla IV. kategorie povinnost vlastníků poskytovat podklady pro zpracování tohoto plánu ve vodním zákonu zakotvena není a 
konkrétní směrodatné limity pro dané vodní dílo obvykle stanoveny nejsou.

Pro vyhlašování krizových stavů (stav nebezpečí a nouzový stav) nejsou objektivní kriteria (směrodatné limity) dopředu sta-
noveny. Záleží na individuelním posouzení míry ohrožení při konkrétní povodňové situaci a možností povodňových orgánů ji 
zvládnout, provedeném orgánem krizového řízení. 

3. Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba poskytuje informace povodňovým orgánům pro zabezpečení jejich úkolů v průběhu povodní. po-
vodňové orgány na jednotlivých stupních tyto informace potřebují pro:

•	 varování obyvatelstva (úroveň obcí)
•	 vyhlašování stupňů povodňové aktivity (většinou na úrovni obcí a ORp)
•	 vyhodnocení situace a řízení povodňových opatření (povodňové orgány všech úrovní)

Hlásnou povodňovou službu organizují podle § 73 vodního zákona povodňové orgány a podílejí se na ní ostatní účastníci ochra-
ny před povodněmi. podíl činností jednotlivých orgánů a dalších účastníků (správci povodí, správci vodních toků, vlastníci vod-
ních děl, vlastníci nemovitostí) dále vyplývá z §§ 78–85 vodního zákona, kde se uvádí soupis činností těchto subjektů při za-
bezpečení ochrany před povodněmi.

Informace hlásné povodňové služby využívají jak povodňové orgány, tak orgány krizového řízení. V případě vyhlášení krizo-
vých stavů z důvodu povodní přejímají řízení ochrany před povodněmi, a tedy i řízení hlásné povodňové služby, orgány krizo-
vého řízení. Odpovědní pracovníci povodňových orgánů spolupracují dále na organizaci a zabezpečení hlásné povodňové služ-
by podle povodňových plánů a na předávání informací podle zavedených schémat. pro předávání informací hlásné povodňové 
služby se využívá OpIs HZs a složek integrovaného záchranného systému.
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Hlásná povodňová služba je postavena na informacích z terénu. Jsou to hlavně informace o stavu na vodních tocích v hlásných 
profilech, pro které jsou v povodňových plánech uvedeny směrodatné limity pro vyhlašování spA. Nejsou to však informace je-
diné. Další informace jsou o stavu vodních toků mimo hlásné profily, zejména stavu a průtočnosti koryt a mostních objektů, sta-
vu ochranných hrází, nátržích a průrvách, rozlivech a povrchovém odtoku, v zimě o ledových jevech a také informace o stavu 
vodních děl, rybníků a dalších objektů na vodních tocích, které mohou průběh povodně ovlivnit. Některé tyto informace hlásí 
povodňovým orgánům správci vodních toků, správci povodí a vlastníci vodních děl, jiné musí povodňový orgán obce získávat 
pomocí hlídkové služby, kterou pro tento účel ustavuje. Základní struktura hlásné a hlídkové služby musí být připravena pře-
dem a zakotvena v povodňových plánech na úrovni obcí a ORp. 

Způsob organizace a zabezpečení hlásné služby pro případ zvláštních povodní, vyhlašování stupňů povodňové aktivity a sché-
ma toku informací pro vyrozumění a varování při zvláštní povodni obsahuje Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva 
životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽp 2005, částka 9).  

4. Hlásné profily na vodních tocích

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. K vodním stavům (výjimeč-
ně průtokům) v hlásném profilu jsou vázány směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Hlásné profily se 
podle významu rozdělují do tří kategorií.

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou profily na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné 
pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní nebo regionální úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie A provádě-
jí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správci povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně 
příslušnými krajskými úřady. Mezi hlásné profily kategorie A jsou začleněny také profily přehradních nádrží ovlivňujících po-
vodňový režim a profily na hraničních vodních tocích vyplývající z mezinárodních závazků ČR.

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí. Doporučené vybavení hlásné-
ho profilu kategorie A je:
• stabilizovaný vodoměrný profil
• vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem 
• automatický přenos dat do sběrného centra (předpovědní pracoviště ČHMÚ nebo vodohospodářský dispečink správce povodí) 
• automatické zasílání sMs zprávy při překročení nastaveného limitu na určeného pracovníka povodňové služby obce, v je-

jímž územním obvodu se profil nachází
• měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ

doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před 
povodněmi na krajské úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie B provádějí krajské úřady podle doporučení regionálních praco-
višť ČHMÚ nebo správců povodí a tento výběr projednávají s místně příslušnými obcemi. Hlásné profily kategorie B doplňují 
profily kategorie A tak, aby byla relativně rovnoměrně pokryta říční síť významných vodních toků.

Hlásné profily kategorie B zřizují krajské úřady. přitom mohou po dohodě využít profilů s vodoměrnou stanicí provozovanou 
ČHMÚ nebo správcem povodí, které nejsou zařazeny v kategorii A, případně vodoměrné stanice jiných správců. 

Doporučené vybavení hlásného profilu kategorie B zřízeného v místě vodoměrné stanice ČHMÚ nebo správce povodí je v zá-
sadě stejné jako u profilu kategorie A. V ostatních případech je doporučené minimální vybavení:

• vodočetná lať 
• orientační měrná křivka průtoků

pokud není profil vybaven automatickou stanicí s přenosem dat, musí zřizovatel projednat s povodňovým orgánem místně pří-
slušné obce manuální odečítání vodních stavů. 

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které se využívají pouze na místní úrovni a ne-
jsou centrálně evidované. Výběr hlásných profilů kategorie c provádějí obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí na vodních 
tocích podle svých individuálních potřeb, pokud jim nepostačují profily kategorie A nebo B. 
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Hlásné profily kategorie c zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Doporučené minimální vybavení 
hlásného profilu kategorie c je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směro-
datným limitům pro spA s barevným rozlišením (1. spA – zelená, 2. spA – žlutá, 3. spA – červená) nebo s římskými číslicemi. 
Vybavení hlásného profilu kategorie c zajišťuje jeho provozovatel.

evidenční list hlásného profilu je dokument, ve kterém jsou uvedeny základní informace o profilu, jeho umístění a vybavení, 
směrodatné limity stupňů povodňové aktivity, způsob pozorování a hlášení a další údaje. evidenční listy hlásných profilů kate-
gorie A a B vede ČHMÚ na základě údajů od provozovatelů vodoměrných stanic a povodňových orgánů.  evidenční listy jsou 
v digitální podobě přístupné na pOVIs. předpokládá se, že některé údaje budou do systému vkládat přímo obce. po dohodě mo-
hou být na pOVIs umístěny i evidenční listy vybraných profilů kategorie c. přístupová práva ke vkládání a editaci údajů přidě-
luje administrátor pOVIs. Základní povinné údaje evidenčního listu jsou v příloze č. 1 tohoto pokynu. 

lokální výstražné systémy (LVs) - obce mohou v případě potřeby budovat automatické lokální výstražné systémy, poskytují-
cí včasné informace zejména pro případ náhlých povodní z přívalových srážek na malých povodích. Tyto systémy zahrnují ob-
vykle jednu nebo více automatických stanic pro sledování srážek v povodí a vodních stavů ve vodních tocích s přenosem hod-
not do lokálního centra. Nutné je plně automatizované vyhodnocení měřených hodnot a vyslání alarmového signálu při dosaže-
ní zadaných kriterií. Vodoměrné stanice těchto systémů jsou formálně považovány za hlásné profily kategorie c. Do LVs mo-
hou však být zařazeny i některé stanice v hlásných profilech kategorie A nebo B, pokud jejich umístění vyhovuje účelu systému 
a provozovatel LVs si dojedná s ČHMÚ nebo podnikem povodí automatické přebírání dat ze stanic v těchto profilech nebo po-
sílání hlášení o překročení limitních stavů. součástí LVs mohou být i prostředky pro varování a vyrozumění.  

Budování lokálních výstražných systémů může být podporováno z dotačního programu Ministerstva životního prostředí (po-
kud je program vyhlášen). podmínkou je návaznost na celostátní systém hlásné povodňové služby (zamezení duplicit) a dodr-
žení určitých technologických zásad. podrobnosti a další doporučení jsou v příručce MŽp Lokální výstražné a varovné systémy 
v ochraně před povodněmi.

5. Stanovení směrodatných limitů SPA podle vodních stavů v hlásných profilech 

spA vyhlašují povodňové orgány většinou na základě dosažení směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy v hlásném pro-
filu nebo výjimečně průtoky. Tyto směrodatné limity platí pro určitý úsek vodního toku (povodňový úsek), ke kterému je hlás-
ný profil přiřazen. směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování spA jsou stanoveny povodňovými orgány a jsou obsaže-
né v povodňových plánech.

Pro hlásné profily kategorie A stanovuje směrodatné limity pro spA Ministerstvo životního prostředí. Návrh předkládá místně 
příslušný krajský úřad po projednání se správcem povodí, regionálním pracovištěm ČHMÚ, s dotčenými ORp v povodňovém 
úseku a s obcí, na jejímž území se hlásný profil nachází, a popřípadě dalšími dotčenými kraji v povodňovém úseku.  Hlásné pro-
fily kategorie A a k nim příslušné směrodatné limity pro spA jsou uvedeny v povodňovém plánu ČR a zapracovány do povod-
ňového plánu příslušného kraje a do povodňových plánů nižších stupňů.

Pro hlásné profily kategorie B stanovuje směrodatné limity spA povodňový orgán kraje po projednání se správcem povodí, 
případně se správcem toku (pokud se liší od správce povodí), s regionálním pracovištěm ČHMÚ, s dotčenými ORp v povodňo-
vém úseku a s obcí, na jejímž území se hlásný profil nachází. Hlásné profily kategorie B a k nim příslušné směrodatné limity pro 
spA jsou uvedeny v povodňovém plánu kraje a zapracovány do povodňového plánu ČR a do povodňových plánů nižších stupňů.

povodňové orgány, které stanoví směrodatné limity pro spA v hlásných profilech kategorie A nebo B, provedou příslušnou úpra-
vu směrodatných limitů ve svém povodňovém plánu a informují o stanovení nových limitů povodňové orgány nižších stupňů, 
aby je mohly zapracovat do povodňových plánů příslušných územních celků. Zároveň stanovení směrodatných limitů písemně 
oznámí ČHMÚ, který tyto limity zapracuje do evidenčních listů hlásných profilů a umístí na pOVIs. V případě vzniku nesrov-
nalostí mezi směrodatnými limity pro některý hlásný profil, je pro hlásný profil kategorie A rozhodující údaj uvedený v povod-
ňovém plánu ČR a pro hlásný profil kategorie B údaj uvedený v povodňovém plánu místně příslušného kraje. Důsledným prová-
záním evidenčních listů hlásných profilů s digitálními povodňovými plány v pOVIs bude možným nesrovnalostem zamezeno. 

Pro hlásné profily kategorie C stanovuje směrodatné limity pro spA povodňový orgán obce nebo vlastník ohrožené nemovi-
tosti podle své vlastní potřeby. Výsledné hodnoty zařadí do svého povodňového plánu a oznámí je povodňovému orgánu ORp 
a správci toku.
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pokud jsou do LVs zařazeny některé profily kategorie A nebo B, kterým provozovatel LVs přiřadí pro své lokální potřeby jiné 
směrodatné limity spA než jsou v povodňovém plánu ČR nebo v povodňových plánech krajů, pak tyto profily musí být deklaro-
vány v jeho povodňovém plánu jako profily kategorie c. V povodňových plánech vyšších stupňů a ve webové presentaci Hpps 
se lokální směrodatné limity neuvádějí a aktuální stavy jsou srovnávány vždy s celostátně platnými směrodatnými limity (ka-
tegorie A nebo B).

Doporučený postup pro stanovení směrodatných limitů pro spA v hlásných profilech na vodních tocích je uveden v Odbor-
ných pokynech pro hlásnou povodňovou službu. správné stanovení závisí do značné míry na podkladech, které jsou k dispozici, 
a na zkušenostech pracovníků z minulých povodní. směrodatné limity by měly být nastaveny s rozlišovací úrovní 5 cm na vo-
dočetné lati. pouze ve výjimečných případech (např. na odtoku z vodních děl) jsou směrodatné limity pro spA vyjádřeny pří-
mo v průtocích.

po každé významné povodni se doporučuje posoudit, zda zaznamenané překročení směrodatných limitů spA odpovídalo cha-
rakteru situace v povodňovém úseku, a případně směrodatné limity upravit. pro přezkoumání bude možno také využít výsled-
ky hodnocení a mapování povodňového rizika, provedené v rámci implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvlá-
dání povodňových rizik. 

6. Stanovení směrodatných limitů pro SPA podle dešťových srážek 

Orientačně je možné usuzovat na nebezpečí nebo vznik povodně podle hodnot dešťových srážek a to hlavně na vodních tocích, 
kde nejsou zřízeny hlásné profily. směrodatné limity pro spA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve 
srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjek-
ty jako součást LVs.

Doporučené směrodatné limity srážek pro spA jsou uvedeny v Odborných pokynech. Tyto obecně doporučené směrodatné li-
mity jsou hrubě orientační, protože povodňová účinnost srážky je silně ovlivněna místními podmínkami (velikost, tvar a sklon 
povodí, druh pokryvu, nasycení půdy). Na základě těchto doporučení je možno stanovit konkrétní limity srážek pro dané úze-
mí, které budou uvedeny v povodňových plánech. 

překročení směrodatných limitů srážek má především aktivovat povodňové orgány a uvést do pohotovosti složky IZs. Další 
činnost by měla spočívat v okamžitém prověření situace na vodních tocích. Vyhlášení spA se doporučuje až při prokazatelném 
nástupu povodně podle stavů v hlásných profilech na vodních tocích nebo podle terénního šetření. Rovněž vyhlášení spA podle 
množství předpovídaných srážek je problematické, protože meteorologická předpověď zatím nedokáže přesně a spolehlivě cen-
tra očekávaných srážek umístit, zejména v případě lokálních přívalových srážek.

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace Hpps, která může poskytnout 
povodňovým orgánům a provozovatelům LVs odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Apli-
kace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodi-
nové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je prezentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km. 

7. Stanovení SPA při ledových jevech na vodních tocích 

povodňové stavy na vodních tocích vznikají také v důsledku nebezpečných ledových jevů v období tání a v období mrazů. Ob-
dobí tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené dešťovými srážkami nastupuje po období mrazů, kdy ve větším 
rozsahu zamrzly vodní toky. Tehdy nastává za zvýšeného průtoku vody v tocích odchod ledu a ledové kry se v určitých místech 
kupí a tvoří ledové zácpy. V období mrazů dochází na úsecích vodních toků s dostatečnou rychlostí vody ke vzniku vnitrovod-
ního ledu (ledové kaše). Ta tvoří v určitých místech ledové nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vodu. 

Odchod ledu doprovázený tvorbou zácp je obvykle způsoben zvýšeným průtokem vody, který rozláme ledovou pokrývku. 
Mezní průtok vody, který vyvolá odchod ledu, však nelze jednoznačně stanovit, neboť závisí na mnoha dalších činitelích. stav 
bdělosti (1. spA) nastává obvykle příchodem výrazně teplého počasí. Další stupně povodňové aktivity vyhlašuje povodňový or-
gán na návrh správce vodního toku. situace odpovídající 2. spA nastává obvykle při chodu ledu nebo při nebezpečí chodu ledu. 
situace odpovídající 3. spA nastává při nebezpečném chodu ledu a tvorbě ledových zácp.

Výskyt ledových nápěchů závisí na velikosti a trvání mrazů a na průchodnosti koryta pro ledovou kaši. Místa na vodních to-
cích, která jsou náchylná ke tvorbě nápěchů, jsou většinou známá správci vodního toku. Jsou to zejména úseky vodních toků, 
kde dochází k náhlému snížení rychlosti vody, například konec vzdutí jezů a průtočných nádrží.  
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správci vodních toků sledují na vodních tocích rozsah a postup zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, po-
stup tání a chod ledu a případně navrhují povodňovému orgánu vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity.

8. Pozorování a hlášení v hlásných profilech

Hlásné profily kategorie A a B jsou většinou vybaveny automatickou stanicí s přenosem dat do sběrných center (pracoviště 
ČHMÚ nebo dispečink podniku povodí). Tato centra ukládají aktuální údaje ze stanic do webové presentace, kde jsou k dispo-
zici pro povodňové orgány a veřejnost. Frekvence aktualizace údajů by měla být u hlásných profilů kategorie A po 10 až 15 mi-
nutách, u hlásných profilů kategorie B alespoň jednou za hodinu. 

Povodňové orgány obcí podle § 78 vodního zákona organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou a hlídkovou službu, takže 
každý hlásný profil má být při nebezpečí povodně a za povodní sledován povodňovým orgánem obce, v jejímž územním obvo-
du se nachází. Způsob sledování má být stanoven v povodňovém plánu obce. Ke sledování profilu lze využít informací z webo-
vé presentace ČHMÚ nebo podniku povodí, za povodní však obec má podle situace zajistit i kontrolu v terénu. Jako minimál-
ní četnost pozorování se doporučuje:
• při dosažení 1. spA nebo výstraze ČHMÚ alespoň   1x denně
• při dosažení nebo vyhlášení 2. spA           2x denně
• při dosažení nebo vyhlášení 3. spA           3x denně nebo častěji podle potřeby  

pokud povodňový orgán obce při kontrole profilu zjistí ovlivnění měření (ledovými jevy, vzdutím vody v důsledku ucpání prů-
točného profilu apod.) nebo zjistí podstatný rozdíl mezi údajem na vodočetné lati a údajem ve webové presentaci, oznámí tyto 
skutečnosti povodňovému orgánu ORp a provozovateli vodoměrné stanice. V případě, že v hlásném profilu kategorie B není in-
stalována automatická stanice, zajistí povodňový orgán obce manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou doporu-
čenou četností a hlášení zasílá na povodňový orgán ORp. 

pro včasnou aktivizaci povodňového orgánu obce v případě náhlých povodní, mohou obce dojednat s provozovatelem automa-
tické stanice (ČHMÚ nebo podnik povodí), která je k tomu technicky vybavena, aby zasílala v případě překročení dojednaného 
limitu vodního stavu sMs zprávu na určené telefonní číslo pověřeného pracovníka obce. 

Správci povodí podle § 82 vodního zákona navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání spA. provádí tak větši-
nou na základě dosažení nebo překročení směrodatných limitů pro 2. nebo 3. spA v hlásných profilech. Tyto informace zjis-
tí vodohospodářské dispečinky podniků povodí z vlastní měřící sítě nebo ze sítě ČHMÚ a předají je povodňovému orgánu pří-
slušné ORp.    

Povodňové orgány ORP podle § 79 vodního zákona organizují a řídí hlásnou povodňovou službu ve svém správním obvodu, 
takže v rámci povodňového plánu ORp má být stanoven podíl obcí na sledování hlásných profilů v jejich územní působnosti a 
řešen systém předávání hlášení mezi obcemi. I když to § 79 zákona mezi úkoly povodňových orgánů ORp výslovně neuvádí, je 
potřebné, aby povodňové orgány ORp v rámci koordinace opatření na ochranu před povodněmi předávaly relevantní informa-
ce, zejména výstražné informace a zprávy ČHMÚ a zprávy od správců vodních toků o překročení směrodatných limitů spA, po-
vodňovým orgánům obcí ve své územní působnosti.

V případě poruchy automatické stanice, poruchy spojení nebo znemožnění informace z hlásného profilu kategorie A nebo B z ji-
ného důvodu, může sběrné centrum ČHMÚ nebo podniku povodí požádat povodňový orgán příslušné ORp o zabezpečení ná-
hradního pozorování. povodňový orgán ORp zabezpečí náhradní pozorování prostřednictvím povodňového orgánu obce, kte-
rá hlásný profil za povodní dle svého povodňového plánu sleduje, resp. kontroluje. Četnost náhradního pozorování se dojed-
ná podle závažnosti situace. povodňový orgán obce zasílá výsledky náhradního pozorování na ORp a sběrnému centru provo-
zovatele stanice. sběrné centrum dle možností zařadí nahlášené údaje do své webové presentace (případně s poznámkou - ná-
hradní pozorování). 

Hlásné profily kategorie C jsou pozorovány obcí nebo vlastníkem nemovitosti, kterému hlásný profil slouží, při nebezpečí po-
vodně a za povodně podle potřeby. Hlášení z hlásných profilů kategorie c a hlášení ze stanic automatických LVs zasílají jejich 
provozovatelé při nebezpečí povodně a za povodně v případě dohody povodňovému orgánu příslušné ORp.

provozovatel LVs může aktuální údaje z hlásných profilů svého systému uvádět ve vlastní webové presentaci, nebo se v přípa-
dě datové kompatibility může dohodnout s ČHMÚ případně s podnikem povodí o zařazení hlásného profilu do jejich presentace 
hlásné služby. Toto řešení je doporučeníhodné pro hlásné profily, jejichž údaje mohou mít širší než lokální využití.
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9. Pozorování a hlášení na vodních dílech

Vlastníci všech vodních děl jsou podle § 84 vodního zákona povinni sledovat na vodních dílech všechny jevy rozhodné pro bez-
pečné převedení povodně, účastnit se hlásné povodňové služby a informovat o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán 
ORp, správce vodního toku, správce povodí, pracoviště ČHMÚ a HZs. pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD navr-
huje vlastník (uživatel) příslušnému povodňovému orgánu vyhlášení spA z titulu nebezpečí zvláštní povodně. Zároveň v pří-
padě nebezpečí z prodlení varuje povodňové orgány níže po vodním toku podle povodňových plánů územních celků a bezpro-
středně ohrožené subjekty. podrobnosti obsahuje Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany úze-
mí pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽp 2005, částka 9).  

pro malé vodní nádrže IV. kategorie Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní obvykle neexistuje a jejich 
vlastníci (uživatelé) nemají k dispozici konkrétní mezní a kritické hodnoty jevů, které by vyjadřovaly ohrožení bezpečnosti je-
jich vodního díla. přesto se účastní hlásné povodňové služby a jejich povinností je informovat povodňové orgány a další sub-
jekty o nebezpečí zvláštní povodně. 

podrobnější specifikaci povinností vlastníků a uživatelů malých vodních nádrží IV. kategorie (MVN) obsahuje metodický po-
kyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Zásady pro zajištění provozu malých vodních nádrží IV. kategorie při 
povodňové situaci (Věstník MŽp). Vzhledem k obrovskému počtu MVN nemohou být jejich vlastníci (uživatelé) přímými ad-
resáty výstražných a informačních zpráv. Ve vztahu k hlásné povodňové službě je proto jejich důležitou povinností aktivně pře-
jímat výstražné informace a zprávy předpovědní povodňové služby, tj. průběžně sledovat webové presentace ČHMÚ a vodo-
hospodářský informační portál podniků povodí.

Vlastník (uživatel) MVN má znát kontaktní údaje pro operativní spojení s dalšími subjekty hlásné povodňové služby, které má 
informovat o nebezpečí a průběhu povodně. Vlastník (uživatel) MVN má sledovat všechny jevy rozhodné pro bezpečné převe-
dení povodně, zejména stav hráze a funkci přelivných a výpustných objektů. skutečnosti rozhodné pro stanovení a vyhlášení 
spA při nebezpečí vzniku zvláštních povodní na vodních dílech IV. kategorie, které mají být vlastníkem (uživatelem) MVN ze-
jména sledovány, jsou v obecné rovině formulovány ve výše uvedeném metodickém pokynu MŽp. Možné charakteristické zá-
vady na hrázi a objektech MVN a jejich závažnost pro bezpečnost vodního díla obsahuje Metodický pokyn Ministerstva země-
dělství č. 1/2010 k technicko-bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly.

Vlastníci (uživatelé) všech vodních děl informují povodňový orgán, správce vodního toku, správce povodí a pracoviště ČHMÚ 
o průběhu povodně a provedených manipulacích, které průběh povodně ovlivňují. K provedení mimořádných manipulací vyža-
dují souhlas povodňového orgánu ORp nebo kraje podle možného dosahu vlivu manipulace. 

10. Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba poskytuje povodňovým orgánům, popřípadě dalším účastníkům ochrany před povodněmi, vý-
stražné informace, další informace a předpovědi o:
•	 nebezpečí vzniku povodně
•	 vzniku povodně
•	 dalším nebezpečném vývoji povodně
•	 hydrometeorologických prvcích (srážky, vodní stavy, průtoky)

předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí. V ČHMÚ zajišťují předpovědní po-
vodňovou službu sjednocená pracoviště meteorologických a hydrologických předpovědí a to centrální předpovědní pracoviště 
(cpp) v praze a šest regionálních předpovědních pracovišť (Rpp) na pobočkách ústavu.  

předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do tzv. Systému integrované výstraž-
né služby (sIVs). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy 
nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky. Vydávají se dva druhy vý-
stražných informací:

Předpovědní výstražné informace (pVI) se vydávají, jestliže se očekává výskyt některého nebezpečného jevu nebo se tako-
vý jev vyskytl a je předpoklad jeho dalšího trvání. Rozlišují se tři stupně nebezpečnosti jevu, které jsou v grafickém výstupu na 
portálu ČHMÚ vyjadřovány barevně:
•	 žádné nebezpečí - zelená
•	 nízký stupeň nebezpečí – žlutá
•	 vysoký stupeň nebezpečí – oranžová
•	 extrémní stupeň nebezpečí – červená 
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V případě vydání pVI na jev povodně odpovídají uvedené stupně nebezpečí zavedeným stupňům povodňové aktivity na vodních 
tocích (nízké nebezpečí – 1. spA bdělost alespoň ve 3 hlásných profilech kategorie A nebo B; vysoké nebezpečí – 2. spA poho-
tovost alespoň ve 3 těchto profilech; extrémní nebezpečí – 3. spA ohrožení alespoň v jednom profilu). Nízký stupeň nebezpe-
čí povodně (bdělost) může být vydán přímo na základě očekávaných srážek nebo tání sněhu, bez přímé návaznosti na konkrét-
ní toky nebo hlásné profily. Ve výstražné informaci musí být specifikována oblast, pro kterou platí.  pOZOR – barevné označe-
ní je však jiné než označení užívané v hlásné povodňové službě pro spA. 

pVI vydává obvykle meteorolog cpp na základě výstupů meteorologických modelů a konzultace s meteorology příslušného 
Rpp a vojenské meteorologické služby. V případě povodní konzultuje vydání pVI s hydrology cpp a příslušného Rpp.

Informace o výskytu nebezpečných jevů (IVNJ) je vydána operativně při výskytu hydrometeorologických jevů s extrémním 
stupněm nebezpečí, jako jsou extrémní trvalé nebo přívalové srážky, vichřice, extrémně silné bouřky a krupobití. Ve většině pří-
padů se jedná o velmi rychlý lokální vývoj meteorologických konvektivních jevů s následnými doprovodnými jevy.

při povodních se IVNJ vydává při prvním překročení směrodatných limitů 3. spA v jednom nebo více hlásných profilech kate-
gorie A nebo B v ucelené oblasti (nikoli při překročení pro každý jednotlivý hlásný profil), případně při bezprostředně očekáva-
ném překročení limitu 3. spA. IVNJ se vydává také při zjištění stavu odpovídajícímu extrémní povodni, který je na většině hlás-
ných profilů nastaven tak, že odpovídá 50letému průtoku. 

IVNJ při výskytu nebezpečných meteorologických jevů může vydávat meteorolog na cpp nebo Rpp. IVNJ pro nebezpečné po-
vodňové jevy vydává meteorolog vždy po konzultaci s hydrologem, případně vydává IVNJ přímo hydrolog.

Hydrologické informační zprávy (HIZ) jsou dalším produktem předpovědní povodňové služby navazujícím na sIVs, ve kte-
rém se doplňují, upřesňují nebo rozšiřují údaje obsažené ve výstražných informacích. Obsahují podrobnější hodnocení průbě-
hu povodně a jejího dalšího očekávaného vývoje podle hydrologických předpovědních modelů. Mohou být vydávány hydrolo-
gy jak z úrovně cpp, tak z úrovně Rpp jako hydrologické regionální informační zprávy (HRIZ).

Hydrologická předpověď se vydává pro určené místo na vodním toku (předpovědní profil). standardně se předpovídá průběh 
vodního stavu a průtoku na 48 hodin dopředu na základě výstupů hydrologického předpovědního modelu. K tomu vlastníci vod-
ních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí předpovědním pracovištím ČHMÚ poskytovat in-
formace o provedených a plánovaných manipulacích na těchto dílech. předpověď se počítá k 7. hodině ráno a je k dispozici ob-
vykle mezi 8. a 10. hodinou (podle lokality). Za povodní se podle situace ještě počítají mimořádné předpovědi v průběhu dne. 

Sdružená srážková informace je speciální produkt ČHMÚ, který poskytuje odhad množství a rozložení spadlých srážek na zá-
kladě kombinace údajů meteorologického radaru a pozemních srážkoměrných stanic. Uváděn je odhad srážek spadlých za po-
sledních 1, 3, 6 a 24 hodin v gridové mapě s rozlišením 1x1 km.
Všechny produkty předpovědní povodňové služby ČHMÚ jsou k dispozici ve webové presentaci Hpps, výstražné informace 
sIVs také na portále ČHMÚ. produkty pVI, IVNJ a HIZ/HRIZ jsou kromě toho distribuovány prostřednictvím OpIs HZs po-
vodňovým orgánům, místě příslušným podle rozdělovníku produktu. 

Vodohospodářské dispečinky podniků Povodí (VHD) a předpovědní pracoviště ČHMÚ si navzájem poskytují aktuální infor-
mace o stavech na vodních tocích a srážkách na základě uzavřených dohod. ČHMÚ dále poskytuje VHD povodí kvantitativní 
předpověď srážek a hydrologické předpovědi ve všech předpovědních profilech. Další informace čerpají VHD z vlastních auto-
matických měřících sítí a hlášení od obsluhy vodních děl a provozních pracovníků v terénu. Tyto informace využívají při říze-
ní manipulací na vodních dílech a jejich soustavách. VHD podniků povodí za povodní zpracovávají písemné informační zprá-
vy (IZ pp), kterými informují povodňové orgány ORp a krajů o situaci na vodních tocích a vodních dílech, provedených ma-
nipulacích a zabezpečovacích pracích. Navrhují těmto povodňovým orgánům vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity.

Informace správců povodí jsou pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti presentovány také na vodohospodářském infor-
mačním portálu http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ nebo předávány prostřednictvím jejich zástupců v povodňových komisích. 
VHD některých podniků povodí také zpracovávají vlastní hydrologické předpovědi vodních stavů a průtoků, které využívají při 
zpracování informačních zpráv a poskytují povodňovým orgánům ORp a krajů. V takovém případě má VHD podniku povodí 
odsouhlasit vydávané předpovědi s příslušným předpovědním pracovištěm ČHMÚ.  

Informační zprávy, návrhy na vyhlášení nebo odvolání spA a případné další informace a předpovědi předávají VHD podniků 
povodí na povodňové orgány OpR a krajů přednostně prostřednictvím OpIs HZs kraje (KOpIs). 
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11. Hlásná služba při přívalových povodních

Typické přívalové povodně jsou důsledkem intenzivních přívalových srážek krátkého trvání (1 až 3 hodiny), zasahujících ob-
vykle malé území (do 100 km2). Možnosti předpovědí příčinných přívalových srážek jsou zatím velmi omezené. Na základě 
rozboru synoptické situace ČHMÚ vydává pVI na nebezpečí jejich výskytu v nějaké oblasti, ale konkrétní lokalizace srážkové-
ho jádra není možná. Jádro přívalové srážky ani není obvykle zachyceno srážkoměrnou sítí ČHMÚ nebo VHD povodí. pokud 
je extrémní srážka automatickou stanicí zachycena, vydává ČHMÚ výstražnou informaci typu IVNJ směrovanou na povodňo-
vý orgán ORp, v jejímž územním obvodu stanice leží.  

přívalové povodně jsou charakteristické rychlým nástupem povodňové vlny na malých vodních tocích, případně povodňovým 
odtokem mimo trvalou říční síť. Vzhledem k těmto vlastnostem se povodňová vlna obvykle neprojeví v hlásných profilech ka-
tegorie A nebo B na větších vodních tocích nebo se projeví až po té, co zdevastuje území podél malých vodních toků v horní 
části povodí.

Hlásná služba při přívalových povodních je do značné míry vázána na aktivity místních povodňových orgánů v obcích a ORp. 
Ve všech obcích, kde podle zkušeností k přívalovým povodním dochází nebo je lze podle místních podmínek předpokládat, má 
povodňový orgán instruovat občany o tomto nebezpečí a ustavit způsob hlášení pro případ jejich zjištění. V případě obdržení 
pVI od ČHMÚ na nebezpečí přívalových srážek nebo povodní v dané oblasti má povodňový orgán ustanovit hlídkovou službu. 
Jako kriterium nebezpečnosti může použít například laické měření srážek (více než 50 mm v době kratší než 6 hodin), nebez-
pečné vybřežení místní vodoteče, ucpání propustku nebo mostu, případně jiné místně vypozorované jevy.

pokud obec provozuje lokální výstražný systém nebo jednotlivé doplňkové hlásné profily kategorie c, zakládá prioritně hlásnou 
povodňovou službu na informacích z těchto systémů. 

V případě zjištění přívalové povodně musí povodňový orgán obce okamžitě prověřit a vyhodnotit situaci a v případě nebezpe-
čí varovat obyvatelstvo a právnické osoby ve své působnosti. Dále má informovat obce ležící níže po vodním toku a povodňo-
vý orgán ORp. při zjištění extrémní srážky je dobré informovat také blízkou obec v sousedním povodí. podrobnosti má stano-
vit povodňový plán obce. 

ČHMÚ v rámci předpovědní povodňové služby přispívá obcím ke včasnému zjištění přívalových srážek jednak výše zmí-
něným vydávání pVI a IVNJ, jednak zpřístupněním sdružené srážkové informace v rámci webové presentace Hpps. Další po-
můckou je indikátor přívalových povodní, který povodňovým orgánům poskytuje odhad dynamicky se měnících kriterií pro po-
vodňově nebezpečné srážky. Následným vývojovým stupněm indikátoru přívalových povodní bude provázání tohoto systému 
na sdruženou srážkovou informaci a zpracování informace, která bude přímo vyjadřovat aktuální nebezpečí přívalových povod-
ní na základě spadlých srážek.

12. Informační toky hlásné a předpovědní povodňové služby

Informační toky hlásné povodňové služby zahrnují především předávání informací mezi povodňovými, případně krizovými or-
gány, tedy mezi orgány obce, ORp, kraje a centrálními orgány (MŽp, MV příp. ÚpK, ÚKŠ). Obsahem těchto informací ve smě-
ru zdola nahoru jsou většinou zprávy, jejichž obsah není normalizován a které informují vyšší orgán podle povahy situace. sou-
částí mohou být návrhy na vyhlášení nebo odvolání spA, požadavky na pomoc nebo převzetí řízení povodňových opatření vyš-
ším povodňovým orgánem, případně návrhy na vyhlášení krizového stavu. Ve směru shora dolů jsou to vyhlášení spA, vyhlá-
šení krizového stavu (z úrovně hejtmana) a další rozhodnutí vyššího orgánu. speciálním případem jsou informace povodňové-
ho orgánu obce pro sousední obce níže po vodním toku. Informace a zprávy mezi povodňovými orgány jsou předávány různý-
mi spojovými prostředky (e-mailem nebo i telefonicky), předávající i přejímající orgán o nich učiní záznam v povodňové knize.

Vedle této hlavní informační linky se hlásné povodňové služby účastní také správci povodí, ČHMÚ, správci vodních toků, vlast-
níci vodních děl a vlastníci nemovitostí v záplavovém území, kteří informace do systému jednak dodávají a jednak přijímají. 
správci povodí (vodohospodářské dispečinky) a předpovědní pracoviště ČHMÚ komunikují s povodňovými orgány zpravidla 
na úrovni ORp, krajů a ústředních orgánů, správci vodních toků a vlastníci VD na úrovni ORp, vlastníci nemovitostí na úrovni 
obcí. Rovněž o těchto informacích vedou povodňové orgány záznamy v povodňové knize.

Zjištění nebezpečí nebo výskytu povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec, správce povodí, správce vodního 
toku, vlastník (uživatel) vodního díla, vlastník nemovitosti nebo kdokoli jiný na příslušný povodňový orgán obce s rozšířenou pů-
sobností. Fyzické i právnické osoby mohou oznámení směrovat také na HZs nebo policii ČR (např. pomocí linek tísňového volá-
ní), které zajistí další předání příslušnému povodňovému orgánu. povodňový orgán ORp situaci vyhodnotí a podle závažnosti in-
formuje povodňový orgán příslušného kraje, HZs, Rpp ČHMÚ a VHD příslušného podniku povodí. 
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Informace o stavech v hlásných profilech kategorie A a B na vodních tocích presentují provozovatelé těchto profilů na we-
bových stránkách, které by měly pravidelně sledovat povodňové orgány obcí a ORp, v jejichž povodňovém plánu je hlásný pro-
fil uveden. první překročení směrodatných limitů 2. a 3. spA ve sledovaných automatizovaných profilech oznamují správci po-
vodí (VHD) na místně příslušnou ORp. překročení nebo bezprostředně očekávané překročení stavu 3. spA je také obsahem vý-
stražné informace ČHMÚ (IVNJ). ORp informuje obce v kritickém úseku vodního toku, které již následně sledují údaje ve we-
bové presentaci Hpps. Ohlášení překročení stavu spA může být dojednáno také jako sMs generovaná automatickou stanicí na 
mobil pověřeného pracovníka povodňového orgánu. V opačném směru zasílá obec výsledky náhradního pozorování na vyžádá-
ní provozovatele automatické stanice v případě jejího selhání.  

předávání informací hlásné povodňové služby mezi obcemi organizují ve svém územním obvodu povodňové orgány ORp. Ob-
vyklé je předávání informací o nebezpečí povodně dalším obcím dolů po vodním toku, případně do sousedního povodí (při ex-
trémních srážkách). Konkrétní způsob toku informací je stanoven podle místních podmínek a obsažen v povodňových plánech. 
Způsob předávání hlášení z hlásných profilů na tocích a kontakty na pověřené pracovníky povodňové služby jsou také uvedeny 
v evidenčních listech hlásných profilů. povodňové orgány ORp kontrolují, aby skutečnosti uvedené v evidenčních listech odpo-
vídaly příslušným povodňovým plánům ORp a obcí, a provádějí přímou editaci těchto údajů v evidenčních listech. 

Informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ (pVI, IVNJ, HIZ a HRIZ) distribuují předpovědní pracoviště ČHMÚ po-
vodňovým orgánům prostřednictvím operačních a informačních středisek HZs. OpIs HZs krajů (KOpIs) informace doručí na 
úroveň krajů a na úroveň ORp podle specifikace území, které je ve výstražné informaci nebo zprávě uvedeno (kraje, okresy). 
KOpIs HZs může, na základě povodňového plánu ORp nebo kraje,  informovat o vydání výstražné informace (pVI nebo IVNJ) 
přímo jednotlivé obce pomocí sMs. 

povodňový orgán ORp posoudí význam informace pro obce ve své územní působnosti a rozhodne o jejím postoupení na úroveň 
obcí. V každém případě však musí být postoupeny až na úroveň obcí IVNJ týkající se přímo jejich území nebo hlásných profilů, 
které má obec uvedeny ve svém povodňovém plánu. stejně je třeba okamžitě postoupit oznámení VHD podniku povodí o pře-
kročení směrodatných stavů 2. nebo 3. spA v těchto hlásných profilech. 

správcům povodí a dalším vybraným subjektům předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ všechny informace předpovědní po-
vodňové služby přímo e-mailem. s ohledem na spolehlivé zajištění informovanosti krajských orgánů, které rozhodují o případ-
ném vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí), zasílají předpovědní pracoviště ČHMÚ tyto informace e-mailem jako zálož-
ním spojením také na příslušné kraje.

Pro předávání informací hlásné a předpovědní povodňové služby se přednostně využívá informačních a komunikačních sítí 
IZs a služeb OpIs GŘ HZs a OpIs HZs krajů. Operační a informační střediska HZs zajišťují nepřetržitou pohotovost pro pří-
jem hlášení a zajišťují vyrozumění základních i ostatních složek IZs a vyrozumění povodňových orgánů, případně dalších stát-
ních orgánů a orgánů územně samosprávných celků podle povodňových plánů. Vedle toho využívají informací hlásné a předpo-
vědní povodňové služby pro své vlastní úkoly v rámci IZs, tj. pro řízení a koordinaci záchranných a likvidačních prací. 

pro záložní předání informace na povodňový orgán ORp nebo kraje, ústřední povodňový orgán a jiným subjektům povodňo-
vé služby se většinou využívá e-mailu.

pokyny pro zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby platí stejně i v případě vyhlášení krizového stavu podle záko-
na č. 240/2000 sb. (stav nebezpečí, nouzový stav) z důvodu povodní. Informační toky jsou v území s vyhlášeným krizovým sta-
vem směrovány na příslušné orgány krizového řízení (krizové štáby), které přebírají řízení ochrany před povodněmi. Na každé 
úrovni řízení musí být zajištěno sdílení informací mezi povodňovým a krizovým orgánem.

Hlavní směry toku informací hlásné a předpovědní povodňové služby jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 7 tohoto pokynu. 
pro plošnou distribuci některých informací předpovědní povodňové služby (předpověď počasí, vydání výstražné informace) 
může být použito také veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

13. Prověřování funkčnosti hlásné a předpovědní povodňové služby

problematika hlásné a předpovědní povodňové služby má být zařazena do programu periodických školení, která podle vodní-
ho zákona organizují povodňové orgány krajů a ORp pro členy povodňových orgánů nižších stupňů. Velmi důležité je, aby se 
zásadami hlásné a předpovědní povodňové služby byli seznámeni i členové orgánů krizového řízení a zástupci základních slo-
žek IZs. Doporučuje se organizace společných školení spojených s prověřením aktuálnosti povodňových plánů alespoň jeden-
krát ročně.
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systém distribuce výstražných informací ČHMÚ prostřednictvím komunikačních prostředků HZs na úroveň ORp a dále na úro-
veň obcí prověřuje ústřední povodňový orgán nebo krajský povodňový orgán formou cvičné výstražné zprávy. cvičná výstraha 
musí obsahovat výrazné označení, že se jedná o cvičení, a dále jasné pokyny, komu se má potvrdit příjem doručení, příp. ode-
slání výstražné nebo varovné zprávy. Vyhodnocení zabezpečuje povodňový orgán v součinnosti s HZs.

provozovatelé lokálních výstražných systémů mají pravidelně prověřovat technický stav jednotlivých zařízení a celkovou 
funkčnost systému. podrobnosti upravuje příručka MŽp Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi. 

14. Varování

Varování právnických i fyzických osob (obyvatelstva) zabezpečují ve svém územním obvodu povodňové orgány obcí. K tomu 
využívají pokud možno koncové prvky varování v rámci JsV (tzv. mluvící sirény), případně jiné technické prostředky dle své-
ho povodňového plánu. V případě nebezpečí z prodlení mohou varování obyvatelstva na ohroženém území provést přímo OpIs 
HZs kraje. Způsob je řešen v Plánu varování obyvatelstva, který je součástí Krizového plánu kraje, zpravidla jde o dálkové za-
pnutí koncových varovných prvků JsV.

OpIs HZs prověřují funkčnost zařízení JsV jednou měsíčně. Funkčnost jiných varovných prostředků na území obce prověřují 
povodňové orgány obce, zpravidla rovněž jednou měsíčně.

15. Přílohy

1. Obsah evidenčního listu hlásného profilu 
2. schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ
3. schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ
4. schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků povodí
5. schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce
6. schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení spA na úrovni obce
7. schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje 

pozn.: Tímto se ruší metodický pokyn č. 15 zveřejněný ve Věstníku MŽp částka 9/2005

       

Ing. Hana Randová, v. r.
ředitelka odboru ochrany vod
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Příloha č. 1

Obsah evidenčního listu hlásného profilu na POVIS

1. Umístění hlásného profilu

- Kategorie profilu (A, B, c)
- Název toku
- Název profilu
- staničení profilu (říční km)
- poznámka k umístění profilu (např.pod nádrží…..)
- Kraj
- ORP
- Obec 

2. Vybavení hlásného profilu

- Vodoměrná stanice (ano/ne)
- Vodočetná lať (ano/ne)
- Nadmořská kóta nuly vodočtu
- provozovatel stanice
- přenos dat (ano/ne)
- centrum automatického sběru dat

3. Hydrologické údaje vztažené k hlásnému profilu (vodoměrné stanici)

- Číslo hydrologického pořadí
- plocha povodí
- Dlouhodobý průměrný průtok
- Vodní stav odpovídající průměrnému průtoku
- N-leté průtoky (Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100)
- Vodní stavy odpovídající N-letým průtokům
- Nejvyšší zaznamenané vodní stavy a průtoky

4. Stupně povodňové aktivity

- 1.spA – bdělost (cm, m3.s-1) 
- 2.spA – pohotovost (cm, m3.s-1)
- 3.spA – ohrožení (cm, m3.s-1)
- extrémní povodeň (cm, m3.s-1)
- platnost spA pro povodňový úsek
- Datum stanovení/ověření spA

5. Pozorování a hlášení za povodní

- Kdo sleduje hlásný profil za povodní, případně zajišťuje náhradní pozorování, a podává hlášení (obecní úřad, policie, 
jednotka požární ochrany,………..)

- Komu hlásí skutečnosti ovlivňující měření  - ORp      -  
      - provozovatel stanice

- Komu hlásí překročení směrodatných stavů spA  - ORp       
      - sousední obce

- Komu dále předá ORp hlášení   - sousední ORp      
      - správce povodí      
      - ČHMÚ       
      - HZs

Kontaktní spojení na uvedené subjekty bude v neveřejné části pOVIs
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Příloha č. 2 

Příloha č. 3

OPIS GŘ HZS

KOPIS HZS

CPP 
ČHMÚ

KRAJ ORP

OBEC

OBEC

OBEC

OBEC

VHD 
POVODÍ

MŽPPrezentace na WEB

Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv 
(HIZ, HRIZ), které vydává CPP/RPP ČHMÚ

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP

RPP 
ČHMÚ

OPIS GŘ HZS

KOPIS HZS

CPP 
ČHMÚ

KRAJ ORP

OBEC

OBEC

OBEC

OBEC

VHD 
POVODÍ

Schéma přenosu výstražných informací (PVI, IVNJ),
které vydává centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

hlavní cesta předání informace
záložní předání informace 
postoupení informace obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP
oznámení o vydání informace od HZS (určeným obcím podle povodňového plánu)

MŽPPrezentace na WEB
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Příloha č. 4

Příloha č. 5

OPIS GŘ HZS

KOPIS HZS

CPP 
ČHMÚ

KRAJ ORP

OBEC

OBEC

OBEC

OBEC

VHD 
POVODÍ

MŽPPrezentace na WEB

Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí
hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP

RPP 
ČHMÚ
RPP 
ČHMÚ

CPP 
ČHMÚ

ORP

OBEC

OBEC

OBEC

VHD 
POVODÍ

Prezentace na WEB

Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném
profilu na území obce (při nebezpečí povodně a za povodně) 

předání informace z obce na ORP a sousedním obcím
záložní předání informace provozovateli stanice (náhradní pozorování)

RPP 
ČHMÚ

VHD 
POVODÍ
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OPIS GŘ HZS

KOPIS HZS

CPP 
ČHMÚ

KRAJ ORP

OBEC

OBEC

OBEC

OBEC

Ústřední
orgány

VHD 
POVODÍ

Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu 
nebezpečí hejtmanem kraje (z důvodu povodně)

hlavní cesta přenosu informace 
záložní předání (výměna) informace

MŽP

RPP 
ČHMÚ

úřední zveřejnění

OPIS GŘ HZS

KOPIS HZS

CPP 
ČHMÚ

KRAJ ORP

OBEC

OBEC

OBEC

OBEC

VHD 
POVODÍ

MŽP

Schéma přenosu informace o průběhu povodně
a vyhlášení SPA na úrovni obce

hlavní cesta předání informace
záložní předání informace

RPP 
ČHMÚ

VHD 
POVODÍ

Příloha č. 6

Příloha č. 7
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10.
metOdický pOkyn

odboru ochrany ovzduší
„Stanovení kategorie a uplatnění snižujících technologií u zemědělských zdrojů“ 

podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
a 

přílohy č. 2 k nařízení vlády č.  615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a další podmínek provozování ostatních staci-
onárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb. a nařízení vlády č. 294/2011 Sb. (dále jen 

„nařízení vlády č. 615/2006 Sb.“)

Hlavním cílem tohoto metodického pokynu a jeho přílohy je podat kompletní informace o zařazování zemědělských zdrojů do 
jednotlivých kategorií (střední a malé zdroje znečišťování) na základě ročního množství vypuštěných emisí amoniaku. cílem 
metodického pokynu je rovněž poskytnout orgánům státní správy jednotný postup při kategorizaci těchto zdrojů znečišťování 
ovzduší podle zákona č. 86/2002 sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „záko-
na o ochraně ovzduší“). 
Metodický pokyn je určen provozovatelům zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší při vykazování emisí amoniaku pro úče-
ly zpracování provozní evidence a souhrnné provozní evidence zdroje.  

1. Výpočet emisí amoniaku za účelem kategorizace zdroje 

při výpočtu celkových ročních emisí amoniaku pro účely kategorizace zdroje se ve všech případech použijí údaje o projekto-
vaných kapacitách jednotlivých stájí a celkové emisní faktory, které jsou tvořeny součtem dílčích emisních faktorů pro stájové 
prostory – „stáj“, pro sklady exkrementů – „hnůj, podestýlka nebo kejda, trus“ a pro aplikaci exkrementů – „zapravení do půdy, 
pastva“, uvedené v tabulce č. 3.1. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 sb. provozovatel chovů hospodářských zvířat musí 
vždy při výpočtu emisí amoniaku, za účelem kategorizace zdroje, započítávat dílčí emisní faktory pro sklady exkrementů a dílčí 
emisní faktory pro aplikaci exkrementů do půdy i v případě, kdy exkrementy hospodářských zvířat předává pro uskladnění nebo 
aplikaci další oprávněné osobě. při výpočtu emisí amoniaku za účelem kategorizace zdroje se neuplatňují účinky využíva-
ných snižujících technologií (tzn. neuplatňují se procenta snížení emisí amoniaku dle přílohy č. 1 tohoto metodického pokynu). 
pro účely kategorizace zdrojů zemědělských chovů se použije vždy projektovaná kapacita stájí, nikoliv kapacita redukovaná 
odpovídající např. průměrnému ročnímu obsazení stájí. Nejsou – li k dispozici údaje o projektované kapacitě, pak se tato hod-
nota vypočítá na základě údajů uvedených ve vyhlášce č. 208/2004 sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských 
zvířat, v platném znění.

příklad č.1 - Kategorizace zemědělského zdroje znečištění ovzduší

provozovatel na farmě v Horní Lhotě má ve dvou rekonstruovaných stájích K174 s kejdovým hospodářstvím ustájeny dojni-
ce, v jedné stáji označené OMD býčky a jalovice, ve dvou stájích označených „Výkrm I a Výkrm II“ chová výkrmová prasata 
a v jedné stáji označené jako „jalovárna, porodna“ jsou v oddělených sekcích ustájeny prasnice březí, prasnice zapuštěné a se-
lata. V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny projektované kapacity jednotlivých stájí a výpočet nejvyšší potenciální produkce 
emisí amoniaku, které by z daného chovu při plné (100%) obsazenosti stájí a bez využití snižujících technologií mohly unikat. 

Tab. č. 1 Výpočet produkce emisí amoniaku pro účely kategorizace zdroje

středisko Označení stáje Kategorie 
ustájených zvířat 

projektovaná 
kapacita (ks) 

celk. emis. faktor 
dle 615/2006 sb. 

(kg NH3.ks-1.rok-1) 

potenciální 
produkce 

emise NH3 
(kg)  

celkem 
emisí za 
středisko 

(kg) 
Horní  
Lhota 
  
  
  
  
  

K174 dojnice 286 10,0+2,5+12,0=24,5 7007  
OMD jalovice, býčci 198 6,0+1,7+6,0=13,7 2713  
Výkrm I výkrmová prasata 200 3,2+2,0+3,1=8,3 1660  
Výkrm II výkrmová prasata 400 3,2+2,0+3,1=8,3 3320  
porodna, jalovárna prasnice březí 35 7,6+4,1+8,0=19,7 690  
porodna, jalovárna prasnice 50 4,3+2,8+4,8=11,9 595  
porodna, jalovárna selata 120 2,0+2,0+2,5=6,5 780 16 765 
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Z výpočtu je patrné, že celková roční emise amoniaku přesahuje 10 t, z toho plyne, že se jedná o střední zdroj znečišťování 
ovzduší s povinností zpracovat a plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe. Jak je uvedeno výše, při výpočtu emisí 
amoniaku, pro účely kategorizace, se neuplatňují žádné snižující technologie. 
případná změna kategorie zdroje znečišťování ovzduší ze středního zdroje na malý zdroj by mohla vzniknout pouze v důsledku 
ukončení provozu v některých výše uvedených stájích (trvalé snížení projektované kapacity stájí) a tyto stáje by byly rekolau-
dovány na objekty, které nebudou určeny pro chov hospodářských zvířat.   

2. Výpočet emisí amoniaku za účelem vykazování celkových ročních emisí

při výpočtu celkových ročních emisí amoniaku pro účely zpracování provozní evidence a souhrnné provozní evidence zdroje, se 
rovněž použijí již zmíněné dílčí emisní faktory pro stájové prostory, pro sklady exkrementů a pro aplikaci exkrementů, které se 
ovšem redukují o příslušné procentuální snížení při použití ověřené snižující technologie uvedené v tabulkách přílohy č. 1 k tomu-
to metodickému pokynu. Využití redukovaných dílčích emisních faktorů při výpočtu emisí amoniaku je možné až po schválení 
provozovatelem předloženého plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe místně příslušným krajským úřadem. 
Dále se pro účely ohlašování počítá již s roční průměrnou obsazeností stájí, tj. se skutečným průměrným počtem zvířat, která 
byla po celý rok v zařízení chována. 
pokud provozovatel chovu hospodářských zvířat předává statková hnojiva jiné oprávněné osobě pro jejich aplikaci na zeměděl-
ské pozemky, započítává do celkové produkce amoniaku i tyto emise. Tato povinnost nepřechází na příjemce statkových hnojiv. 
provozovatel chovu hospodářských zvířat, který statková hnojiva předává na základě smlouvy pro její aplikaci na zemědělské 
pozemky další osobě, je oprávněn započítat snížení emisí ve výši 40% z dílčího emisního faktoru „zapravení do půdy“ dle ta-
bulky č. 2 přílohy č.1 tohoto metodického pokynu.

příklad č. 2 - Výpočet celkových ročních emisí amoniaku za účelem vykazování, při plné obsazenosti stájí

V příkladu č. 1 uvedený provozovatel ve svém zařízení plně (100%) využívá veškeré projektované kapacity stájí viz tabulka č. 1. 
V chovech prasat a prasnic je instalován systém ustájení na plné roštové podlaze s vakuovým odklizem kejdy do otevřených be-
tonových jímek, na kterých nechá vytvořit přírodní krustu. Ve stájích chovu dojnic jsou instalovány shrnovací lopaty s pravidel-
ným odklizem kejdy do betonových jímek, na kterých rovněž nechá vytvořit přírodní krustu. V odchovně mladého dobytka se 
využívá ustájení na hluboké podestýlce s pravidelným odklizem chlévské mrvy. provozovatel vyprodukovaná statková hnojiva 
aplikuje v rámci rozvozového plánu na své pozemky, tzn. statková hnojiva nepředává další oprávněné osobě. pro aplikaci kej-
dy využívá technologii jejího rozstřiku s následným zaoráním do 24 hodin. 

Ing. Jan Kužel, v. r.
ředitel odboru

ochrany ovzduší
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Tab. 2 Výpočet celkových ročních emisí amoniaku za účelem vykazování při plném využití projektovaných kapacit stájí 

středisko Horní Lhota

střední zdroj znečišťování 
ovzduší

emisní faktor (kg NH3.ks-1.rok-1)
projektovaná 

kapacita 
ustájení (ks)

Vypočtená 
produkce 
emisí NH3 

(kg) bez sniž. 
technologií

Vypočtená 
produkce emisí 

NH3 (kg) se sniž. 
technologií

stáj sklad zapravení celkem
Tabulkové hodnoty – prasata 
výkrm

3,2 2 3,1 8,3 600 4 980

Aplikace snižujících technologií
plně roštová podlaha 
s vakuovým systémem
snížení = 25%

2,4

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,2

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

1,24

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

2,4 1,2 1,24 4,84 2 904

Tabulkové hodnoty - selata 2 2 2,5 6,5 120 780
Aplikace snižujících technologií

Kotce s částečně roštovou 
podlahou
snížení = 34 %

1,32

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,2

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

1

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

1,32 1,2 1 3,52 422

Tabulkové hodnoty – 
prasnice březí

7,6 4,1 8 19,7 35 690

Aplikace snižujících technologií
plně roštová podlaha 
s vakuovým systémem
snížení = 25%

5,7

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

2,46

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

3,2

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

5,7 2,46 3,2 11,36 398

Tabulkové hodnoty - prasnice 4,3 2,8 4,8 11,9 50 595
Aplikace snižujících technologií

plně roštová podlaha 
s vakuovým systémem
snížení = 25%

3,23

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,68

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

1,92

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

3,23 1,68 1,92 6,83 342
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Výše uvedená roční hodnota emisí amoniaku 10,129 t je vypočítaná při využití snižujících technologií a při plném, stoprocent-
ním využití projektovaných kapacit stájí. 
pokud provozovatel chovu hospodářských zvířat statková hnojiva předává na základě smlouvy pro její aplikaci na zemědělské 
pozemky další oprávněné osobě, je oprávněn započítat snížení emisí ve výši 40% z dílčího emisního faktoru „zapravení do 
půdy“ dle přílohy č. 1 tohoto metodického pokynu.    

příklad č.3 - Výpočet celkových ročních emisí amoniaku za účelem vykazování, při průměrné roční obsazenosti stáje 

V následujícím příkladu je uveden výpočet emisí amoniaku pro účely ohlašování, kdy nebyla projektovaná kapacita plně vyu-
žita. Hala „Výkrm II“ o projektované kapacitě 400 ks výkrmových prasat byla po celý rok uzavřena. Hala „jalovárna a porod-
na“ byla provozována na 50% projektované kapacity, tzn. 60 ks selat, 17 ks březích prasnic a 25 ks prasnic. stáje chovu dojnic 
i odchovna mladého dobytka (OMD) byly využity pouze na 70% projektované kapacity ustájení. 

středisko Horní Lhota

střední zdroj znečišťování 
ovzduší

emisní faktor (kg NH3.ks-1.rok-1)
projektovaná 

kapacita 
ustájení (ks)

Vypočtená 
produkce 
emisí NH3 

(kg) bez sniž. 
technologií

Vypočtená 
produkce emisí 

NH3 (kg) se sniž. 
technologií

stáj sklad zapravení celkem
Tabulkové hodnoty-  dojnice 10 2,5 12 24,5 286 7 007

Aplikace snižujících technologií
pravidelný automatizovaný 
odkliz kejdy shrnovačem min. 
2 x denně
snížení = 10%

9,00

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,5

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

4,8

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

9,00 1,5 4,8 15,3 4  376

Tabulkové hodnoty – 
jalovice, telata, býci

6 1,7 6 13,7 198 2 713

Aplikace snižujících technologií
pravidelný odkliz chlévské 
mrvy min. 2 x denně
snížení = 15%

5,1

ponechání pevných exkr. 
v klidu do vytvoření přírodní 
krusty
snížení = 40 %

1,02

Rozmetání a zapravení pluhem 
do 24 hodin
snížení  = 60 %

2,4

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

5,1 1,02 2,4 8,52 1 687

Celkem emisí za středisko (kg)
Bez sniž. technologií 16 765
se sniž. technologií 10 129
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Tab. 3 Výpočet celkových ročních emisí amoniaku za účelem vykazování při redukovaném využití projektovaných kapacit stájí

středisko Horní Lhota

střední zdroj znečišťování 
ovzduší

emisní faktor (kg NH3.ks-1.rok-1)
projektovaná 

kapacita 
ustájení (ks)

Vypočtená 
produkce 
emisí NH3 

(kg) bez sniž. 
technologií

Vypočtená 
produkce emisí 

NH3 (kg) se sniž. 
technologií

stáj sklad zapravení celkem
Tabulkové hodnoty – prasata 
výkrm

3,2 2 3,1 8,3 200 1 660

Aplikace snižujících technologií
plně roštová podlaha 
s vakuovým systémem
snížení = 25%

2,4

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,2

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

1,24

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

2,4 1,2 1,24 4,84 968

Tabulkové hodnoty - selata 2 2 2,5 6,5 60 390
Aplikace snižujících technologií

Kotce s částečně roštovou 
podlahou
snížení = 34 %

1,32

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,2

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

1

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

1,32 1,2 1 3,52 211

Tabulkové hodnoty – 
prasnice březí

7,6 4,1 8 19,7 17 335

Aplikace snižujících technologií
plně roštová podlaha 
s vakuovým systémem
snížení = 25%

5,7

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

2,46

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

3,2

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

5,7 2,46 3,2 11,36 193

Tabulkové hodnoty - prasnice 4,3 2,8 4,8 11,9 25 298
Aplikace snižujících technologií

plně roštová podlaha 
s vakuovým systémem
snížení = 25%

3,23

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,68

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

1,92

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

3,23 1,68 1,92 6,83 171
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Výše uvedené roční hodnoty emisí amoniaku jsou vypočítány při redukovaném počtu chovaných kusů hospodářských zvířat, 
s využitím snižujících technologií a představují hodnotu 5,787 t.  

příklad č.4 - Výpočet celkových ročních emisí amoniaku za účelem vykazování, při pastevním chovu skotu

provozovatel chovu skotu chová 120 ks krav, bez tržní produkce mléka, devět měsíců v roce volně na pastvě. Během zimy jsou 
zvířata ustájena ve stáji na hluboké podestýlce. při výpočtu emisí amoniaku je nutné vypočíst poměr emisí vzniklých během 
ustájení zvířat a s tím souvisejícím skladováním podestýlky, její aplikací na pozemky a emisí vzniklých při pastevním způsobu 
chovu. Roční dílčí emisní faktory, resp. celkový emisní faktor, se vydělí 12, čímž se získají emisní faktory odpovídající měsíč-
ní produkci emisí amoniaku. Tyto emisní faktory se následně vynásobí počtem měsíců, ve kterých jsou zvířata chována ve stá-
ji / na pastvě.   

středisko Horní Lhota

střední zdroj znečišťování 
ovzduší

emisní faktor (kg NH3.ks-1.rok-1)
projektovaná 

kapacita 
ustájení (ks)

Vypočtená 
produkce 
emisí NH3 

(kg) bez sniž. 
technologií

Vypočtená 
produkce emisí 

NH3 (kg) se sniž. 
technologií

stáj sklad zapravení celkem
Tabulkové hodnoty-  dojnice 10 2,5 12 24,5 200 4 900

Aplikace snižujících technologií
pravidelný automatizovaný 
odkliz kejdy shrnovačem min. 
2 x denně
snížení = 10%

9,00

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,5

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

4,8

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

9,00 1,5 4,8 15,3 3 060

Tabulkové hodnoty – 
jalovice, telata, býci

6 1,7 6 13,7 139 1 904

Aplikace snižujících technologií
pravidelný odkliz chlévské 
mrvy min. 2 x denně
snížení = 15%

5,1

ponechání pevných exkr. 
v klidu do vytvoření přírodní 
krusty
snížení = 40 %

1,02

Rozmetání a zapravení pluhem 
do 24 hodin
snížení  = 60 %

2,4

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

5,1 1,02 2,4 8,52 1 184

Celkem emisí za středisko (kg)
Bez sniž. technologií 9 487
se sniž. technologií 5 787
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Tab. 4 Výpočet celkových ročních emisí amoniaku za účelem vykazování při pastevním způsobu chovu skotu

podobný přístup lze zvolit i v případě, kdy jsou např. dojnice přes den chovány volně na pastvě a do stájí se vrací pouze na noc 
nebo se shromažďují v prostorách dojírny apod. 

příklad č.5 - Výpočet celkových ročních emisí amoniaku za účelem vykazování, při roční průměrné obsazenosti stáje a kombi-
naci několika snižujících technologií ve stájovém prostředí

provozovatel, uvedený v příkladu č. 2, začal ve stájových prostorách chovu prasat, selat  a prasnic používat vybraný biotechno-
logický přípravek. Ve stájových prostorách tak vznikla kombinace vlivů snižujících technologií, tzn. snižující technologie za-
ložená na systému ustájení prasat, selat a prasnic a snižující technologie založená na krmných opatřeních. Vzhledem k tomu, 
že nelze přesně prokázat poměr snižujících účinků obou technologií, započítá provozovatel chovu pro účely vykazování emi-
sí amoniaku pouze jednu snižující technologii pro stájové prostory, tu s vyšším snižujícím účinkem. U uvedeného příkladu se 
bude jednat o biotechnologické přípravky. Ostatní snižující technologie použité ve stáji provozovatel již započítávat nebude. 
stejný postup bude zvolen i v případě využití biotechnologických přípravků např. v kejdových jímkách a skládkách exkrementů. 

středisko Dolní 
Lhota

Malý zdroj 
znečišťování 

ovzduší

emisní faktor (kg.NH3.ks-1.rok-1)

projekto-
vaná 

kapacita 
ustájení 

(ks)

počet 
měsíců 
ustájení 
/ počet 
měsíců 

na pastvě

Vypočtená 
produkce emisí 

NH3 (kg) bez sniž. 
technologií

Vypočtená produkce 
emisí NH3 (kg) se 
sniž. technologií

stáj sklad zapravení pastva celkem
Tabulkové 
hodnoty krávy 
bez tržní 
produkce 
mléka

6 1,7 6 13,7 120 3 13,7*120/12*3
=411

Tabulkové 
hodnoty krávy 
bez tržní 
produkce 
mléka

1,8 120 9 1,8*120/12*9
=162

Aplikace snižujících technologií
Ustájení 
na hluboké 
podestýlce 
– referenční 
způsob
snížení = 0%

6,0

ponechání 
chlévské 
mrvy v klidu 
do vytvoření 
přírodní krusty
snížení = 40 %

1,02

Aplikace 
hnoje na pole 
a zapravení do 
24 hod
snížení = 60 %

2,40

emisní faktory 
ponížené 
o snižující 
technologie při 
ustájení

6,0 1,02 2,40 9,42 9,42*120/12*3=283

emisní faktory 
pro pastvu

1,8 1,8 1,8*120/12*9=162

Celkem emisí za středisko (kg)
Bez snižujících 
technologií

573

se snižujícími 
technologiemi

445
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Tab. 5 Výpočet celkových ročních emisí amoniaku za účelem vykazování při kombinaci snižujících technologií ve stájovém 
prostředí

středisko Horní Lhota

střední zdroj znečišťování 
ovzduší

emisní faktor (kg NH3.ks-1.rok-1)
projektovaná 

kapacita 
ustájení (ks)

Vypočtená 
produkce 
emisí NH3 

(kg) bez sniž. 
technologií

Vypočtená 
produkce emisí 

NH3 (kg) se sniž. 
technologií

stáj sklad zapravení celkem
Tabulkové hodnoty – prasata 
výkrm

3,2 2 3,1 8,3 600 4 980

Aplikace snižujících technologií
plně roštová podlaha 
s vakuovým systémem
Snížení = 25% nezapočítává 
se

0

Aplikace vybraného 
biotechnologického přípravku 
do krmiva
snížení = 48%

1,66

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,2

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

1,24

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

1,66 1,2 1,24 4,1 2 460

Tabulkové hodnoty - selata 2 2 2,5 6,5 120 780
Aplikace snižujících technologií

Kotce s částečně roštovou 
podlahou
Snížení = 34 % nezapočítává 
se

0

Aplikace vybraného 
biotechnologického přípravku 
do krmiva
snížení = 48%

1,04

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,2

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

1

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

1,04 1,2 1 3,24 389

Tabulkové hodnoty – 
prasnice březí

7,6 4,1 8 19,7 35 690

Aplikace snižujících technologií
plně roštová podlaha 
s vakuovým systémem
Snížení = 25% nezapočítává 
se

0

Aplikace vybraného 
biotechnologického přípravku 
do krmiva
snížení = 48%

3,95

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

2,46

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

3,2

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

3,95 2,46 3,2 9,61 336
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Aplikací vybraného biotechnologického přípravku ve stájovém prostředí se roční emise amoniaku snížily z hodnoty 10,128 t 
(viz. příklad č. 2) na hodnotu 9,540 t. 

Metodický pokyn byl zpracován ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. v rámci řešení výzkumného zá-
měru VÚZT MZE0002703102 „Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání pří-
rodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství“

středisko Horní Lhota

střední zdroj znečišťování 
ovzduší

emisní faktor (kg NH3.ks-1.rok-1)
projektovaná 

kapacita 
ustájení (ks)

Vypočtená 
produkce 
emisí NH3 

(kg) bez sniž. 
technologií

Vypočtená 
produkce emisí 

NH3 (kg) se sniž. 
technologií

stáj sklad zapravení celkem
Tabulkové hodnoty - prasnice 4,3 2,8 4,8 11,9 50 595

Aplikace snižujících technologií
plně roštová podlaha 
s vakuovým systémem
Snížení = 25% nezapočítává 
se

0

Aplikace vybraného 
biotechnologického přípravku 
do krmiva
snížení = 48%

2,24

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,68

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

1,92

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

2,24 1,68 1,92 5,84 292

Tabulkové hodnoty-  dojnice 10 2,5 12 24,5 286 7 007
Aplikace snižujících technologií

pravidelný automatizovaný 
odkliz kejdy shrnovačem min. 
2 x denně
snížení = 10%

9,00

ponechání kejdy v klidu do 
vytvoření přírodní krusty
snížení = 40%

1,5

Aplikace kejdy na pole a 
zapravení do 24 hod
snížení = 60%

4,8

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

9,00 1,5 4,8 15,3 4  376

Tabulkové hodnoty – 
jalovice, telata, býci

6 1,7 6 13,7 198 2 713

Aplikace snižujících technologií
pravidelný odkliz chlévské 
mrvy min. 2 x denně
snížení = 15%

5,1

ponechání pevných exkr. 
v klidu do vytvoření přírodní 
krusty
snížení = 40 %

1,02

Rozmetání a zapravení pluhem 
do 24 hodin
snížení  = 60 %

2,4

emisní faktory ponížené o 
snižující technologie

5,1 1,02 2,4 8,52 1 687

Celkem emisí za středisko (kg)
Bez sniž. technologií 16 765
se sniž. technologií 9 540
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Příloha č. 1 metodického pokynu 

Přehled snižujících technologií pro výpočet emisí amoniaku za účelem vykazování

pro výpočet emisí amoniaku, za účelem vykazování, se použijí emisní faktory uvedené v tabulce č. 3.1. přílohy č. 2 nařízení vlá-
dy 615/2006 sb., v platném znění a zohlední se příslušné procentuální snížení při použití ověřené snižující technologie uvedené 
v následujících tabulkách. snižující technologie se nezapočítávají při výpočtech emisí amoniaku za účelem kategorizace zdroje. 

1.Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku z uskladnění exkrementů

Snížení emisí z uskladnění pevných exkrementů Snížení amoniaku (%)

Aplikace biotechnologických přípravků do hluboké podestýlky

Hodnota snížení jednotlivých 
přípravků uvedená v příloze 
č. 2 k tomuto metodickému 

pokynu

ponechání pevných exkrementů v klidu do vytvoření přírodní krusty 40

Aplikace krytů (zastřešení) 80

Snížení emisí z uskladněné kejdy

Aplikace biotechnologických přípravků do kejdy

Hodnota snížení jednotlivých 
přípravků uvedená v příloze 
č. 2 k tomuto metodickému 

pokynu

ponechání kejdy do vytvoření přírodní krusty na povrchu jímky 40

Aplikace pevných krytů na jímky (zastřešení, stanová konstrukce apod.) 80

Aplikace flexibilních krytů na jímky (plovoucí kryt, fólie, 
plachta) 60

Aplikace rašeliny, slámy, kůry, LecA materiálů 40

Nepropustné skladovací vaky 95

snižující účinky na emise amoniaku pomocí technologie anaerobního rozkladu biologicky rozložitelných materiálů (kejda, 
chlévská mrva, podestýlka apod.) v bioplynových stanicích nebyly doposud prokázány. Z tohoto důvodu od data nabytí účin-
nosti nařízení vlády č. 615/2006 sb., ve znění nařízení vlády č. 294/2011 sb. nebude tato technologie uznávána jako technolo-
gie pro snížení emisí amoniaku. K digestátu vzniklému jako produkt anaerobní digesce v bioplynových stanicích se bude pro 
účely výpočtu emisí amoniaku přistupovat jako ke kejdě prasat nebo skotu. To znamená, že budou použity příslušné emisní fak-
tory a příslušné snižující technologie používané při skladování a zapravování kejdy.          
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2. Techniky pro aplikaci exkrementů

Aplikační systémy Typ exkrementů Snížení emisí 
amoniaku v % Využití půdy

Vlečené hadice kejda 30 Travní porosty, 
orná půda

Vlečené botky kejda 60 Travní porosty, 
orná půda

Injektor

Otevřená 
štěrbina-mělká 

injektáž kejda 70 
Travní porosty, 

orná půda 

Uzavřená 
štěrbina-
hluboká 
inektáž

kejda 80
Zejména travní 
porosty, orná 

půda 

Plošný rozstřik 
a zapravení 
pluhem nebo 
diskem

Okamžitě 
(max.do 4 
hodin po 
aplikaci)

kejda 80 Orná půda

do 24 hodin kejda 60 Orná půda

Okamžité zapravení pluhem Statkový hnůj 
(skotu, prasat) 90 Orná půda

Okamžité zapravení pluhem drůbeží trus a 
podestýlka 95 Orná půda

Zapravení pluhem do 12 hodin
od aplikace

Statkový hnůj 
(skotu, prasat)

50 Orná půda

Zapravení pluhem do 12 hodin
od aplikace

drůbeží trus a 
podestýlka 70 Orná půda

Zapravení pluhem do 24 hodin
od aplikace

Statkový hnůj 
(skotu,prasat) 35 Orná půda

Zapravení pluhem do 24 hodin
od aplikace

drůbeží trus a 
podestýlka 55 Orná půda

Předání exkrementů na základě 
smlouvy další osobě 

Statkový hnůj 
(skotu,prasat) 
drůbeží trus a 

podestýlka,
kejda

40 Orná půda,
travní porosty
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3. Opatření pro stáje chovu skotu

Systém skupinového ustajení skotu 
(dojnice, telata, býci, jalovice, krávy bez 
tržní produkce mléka)

Snížení nH3 (%)

Technologie krmení a napájení 
s biotechnologickými přípravky

Hodnota snížení jednotlivých přípravků uvedená 
v příloze č. 2 k tomuto metodickému pokynu

Automatizovaný pravidelný odkliz kejdy 
minimálně 2x denně 10

pravidelný odkliz chlévské mrvy minimálně 2x 
denně 15

Drážkovaná podlaha s pravidelným odklizem 
kejdy minimálně 2x denně 25

systém ustájení na hluboké podestýlce s 
pravidelným přistýláním 5 kg slámy na kus a den 30

4. Opatření pro stáje chovu prasat

Systém skupinového ustájení prasat (předvýkrmová a 
výkrmová prasata, zapuštěné a březí prasnice, rodící a 
kojící prasnice)

Snížení nH3
( % )

Technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky
Hodnota snížení jednotlivých 

přípravků uvedená v příloze č. 2 
k tomuto metodickému pokynu

Plně roštová podlaha (PRP)

pRp s vakuovým systémem 25

pRp s vyplachovanými kanálky
Bez provzdušnění 30

s provzdušněním 66

Částečně roštová podlaha( ČRP)

ČRp se zmenšenou hnojnou jámou 20 – 40

ČRp s chlazeným povrchem 
kejdy

Rošty s hrubým povrchem
(betonové, cihlové) 50

Rošty s hladkým povrchem
(kovové, plastové) 60

ČRp s vakuovým systémem

Rošty s hrubým povrchem
(betonové, cihlové) 25

Rošty s hladkým povrchem
(kovové, plastové) 35

ČRp s vyplachovanými kanálky
Bez provzdušnění 50

s provzdušněním 60

ČRp se shrnovačem (březí 
prasnice)

Rošty s hrubým povrchem
(betonové, cihlové) 40

Rošty s hladkým povrchem
(kovové, plastové) 60
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Kejdové kanálky se šikmými 
stěnami

Rošty s hrubým povrchem
(betonové, cihlové) 60

Rošty s hladkým povrchem
(kovové, plastové) 65

ČRp + pevná plocha s podestýlkou 30

Plná podlaha (PP)

pp hluboká podestýlka 0

 plná podlaha 20 – 30

Systém ustájení pro odstavená selata Snížení nH3
(%)

Aplikace biotechnologických přípravků do krmiva
Hodnota snížení jednotlivých 

přípravků uvedená v příloze č. 2 
k tomuto metodickému pokynu 

amoniaku
Plně roštová podlaha (PRP)

Kotce nebo systémy s plně roštovou podlahou a betonovou 
nakloněnou podlahou pro oddělení moči a výkalů 30

Kotce nebo systémy s plně roštovou podlahou a hnojnou jámou se 
shrnovačem 35

Kotce nebo systémy s plně roštovou 
podlahou a proplachovanými žlaby nebo 
potrubím

Bez provzdušnění 40

s provzdušněním 50

Kotce s částečně roštovou podlahou 34

Kotce s částečně roštovou podlahou a nakloněnou nebo konvexní 
podlahou 43

Kotce s částečně roštovou podlahou a shrnovačem 40 – 70

Kotce s částečně roštovou podlahou a chlazeným povrchem kejdy 75

Koncové technologie pro snížení emisí amoniaku při chovu prasat

Zapouštěné/
březí prasnice

Vysokobřezí a 
rodící prasnice

Odstavená 
selata

Výkrmová 
prasata

Biologická pračka vzduchu

procentuální snížení (%) 70 70 70 70 

Chemická pračka vzduchu

procentuální snížení (%) 90 90 90 90
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5. Systém ustájení pro drůbež

Klecový systém chovu nosnic Snížení nH3 (%)
Technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky Hodnota snížení jednotlivých 

přípravků uvedená v příloze 
č. 2 k tomuto metodickému 

pokynu
Odstraňování trusu pásem do uzavřeného úložiště 58-76

Bateriový systém s trusnými pásy a nuceným sušením trusu 58

Bateriový systém s trusnými pásy a „metlovým“ sušením trusu 60

Bateriový systém s trusnými pásy a sušícím tunelem nad klecemi 80

Upravené klece (bidýlko, snůškové hnízdo a lázní se sypkým 
materiálem) 58 

neklecové systémy chovu nosnic Snížení amoniaku (%)

Technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky Hodnota snížení jednotlivých 
přípravků uvedená v příloze 
č. 2 k tomuto metodickému 

pokynu
hluboká podestýlka s nuceným sušením trusu 60

hluboká podestýlka s  perforovanou podlahou a nuceným sušením trusu 65

voliérový systém 71

Technologie ustájení brojlerů Snížení amoniaku (%)

Technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky Hodnota snížení jednotlivých 
přípravků uvedená v příloze 
č. 2 k tomuto metodickému 

pokynu
perforovaná podlaha a nucené sušení trusu 83

systém se stupňovitou  a plovoucí podlahou s nuceným sušením 94

systém se stupňovitými klecemi a snímatelnými boky klecí s nuceným 
sušením trusu 94

combideck systém (rekuperace tepla ze systému ustájení brojlerů na vytápěné a 
chlazené podestlané podlaze) 44

Koncové technologie pro snížení emisí do ovzduší z chovů 
drůbeže 

Snížení amoniaku (%)

Nosnice Brojleři

chemická pračka vzduchu 70 81

externí sušící tunel s perforovanými trusnými pásy emise amoniaku 0,067 kg NH3.
ks-1.rok-1
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Příloha č.2 metodického pokynu 

Přehled biotechnologických přípravků

Jedná se o seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do 
krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy.

Obchodní název Oblast použití
Snížení 

emisí nH3 
o 

druh zvířat dodavatel

Bio-Algeen přípravek do napájecí vody a krmiva 40% Drůbež, prasata
BioALGeeN, Ing. V. 
Gjurov,

Biopolym přípravek do napájecí vody a krmiva 40% Drůbež, prasata
BioALGeeN, Ing. V. 
Gjurov,

Bio-Algeen G40
přípravek na ošetření kejdy a 
chlévského hnoje v chovech prasat 45% prasata

BioALGeeN, Ing. V. 
Gjurov,

Amalgerol classic přípravek do napájecí vody a krmiva 40% prasata AMALGeROL cZ, s.r.o.,

Amalgerol classic

přípravek pro ošetření kejdy a 
chlévského hnoje, v chovech 
drůbeže, prasat a skotu 40%

Drůbež, 
prasata, skot AMALGeROL cZ, s.r.o.,

Amalgerol classic
přípravek do napájecí vody a krmiva 
pro drůbež 49% Drůbež AMALGeROL cZ, s.r.o.,

Amalgerol stall Max FL
přípravek pro ošetření hluboké 
podestýlky prasat 22% prasata AMALGeROL cZ, s.r.o.,

Amalgerol stall Max FL
přípravek pro ošetření drůbeží 
podestýlky 42% Drůbež AMALGeROL cZ, s.r.o.,

sannisty

přípravek pro ošetření podestýlky 
nebo podlahy stájí v chovech 
drůbeže, prasat a skotu 42%

Drůbež, 
prasata, skot sUBIO eKO s.r.o.,

Oxygenátor (BGs)

přípravek aplikovatelný na 
skládkách organických odpadů (hnůj, 
kejda, podestýlka a odpadní vody) 40%

Drůbež, 
prasata, skot sUBIO eKO s.r.o.,

LIQUID
Odstraňuje zápach na skládkách 
hnoje, kejdy, odpadních vod 20%

Drůbež, 
prasata, skot sUBIO eKO s.r.o.,

De-Odorase
přípravek do krmiva pro drůbež a 
prasata 48% Drůbež, prasata Alltechnology c.Z. s. r. o.

synergen přípravek do krmiva pro prasata 39% prasata Alltechnology c.Z. s. r. o.

FResTA F conc. přípravek do krmiva pro selata 27% selata
Delacon Biotechnik ČR 
s.r.o.,

RUMex sc nebo 
RUMex přípravek do krmiva pro skot 38% skot

Delacon Biotechnik ČR 
s.r.o.,

Biostrong 510 přípravek do krmiva pro drůbež 48% Drůbež
Delacon Biotechnik ČR 
s.r.o.,

AROMex -solid plus 
nebo AROMex -solid 
plus nebo nebo FResTA 
F plus přípravek do krmiva pro prasata 48% prasata

Delacon Biotechnik ČR 
s.r.o.,

enviro –plus
přípravek do krmiva pro drůbež a 
prasata 40%

Drůběž a 
prasata

Delacon Biotechnik ČR 
s.r.o.,

HOMOGeN
přípravek pro ošetření kejdy 
v chovech prasat 20% prasata scHAUMANN ČR s.r.o
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Obchodní název Oblast použití
Snížení 

emisí nH3 
o 

druh zvířat dodavatel

Mex-Yucca DRY přípravek do krmiva pro prasata 31% Drůbež KONFIRM, spol. s r.o.

Mex-Yucca DRY přípravek do krmiva pro drůbež 38% prasata KONFIRM, spol. s r.o.

pUReLIT

přípravek na ošetření hluboké 
podestýlky v chovech kuřecích 
brojlerů 35% Drůbež sD – Humatex a.s.

VeRTIsTIMUL 
přípravek pro ošetření podestýlky v 
chovech drůbeže 24% Drůbež

Karel pecL-
eKOVeRMes

sOp pIG
Ošetření kejdy a hnoje v chovech 
prasat 23% prasata ABs cz s.r.o.

premix enzymů Danisco 
xylanase + pHYZYMe 
xp přípravek do krmiva pro drůbež 28% Drůbež NOAcK ČR, s.r.o

premix enzymů Danisco 
xylanase + phyzyme + 
pro GIT (calprona) přípravek do krmiva pro drůbež 47% Drůbež NOAcK ČR, s.r.o

Danisco xylanase + 
phyzyme + progut přípravek do krmiva pro drůbež 56% Drůbež NOAcK ČR, s.r.o

pHYZYMe xp přípravek do krmiva pro drůbež 21% Drůbež NOAcK ČR, s.r.o

pHYZYMe xp přípravek do krmiva pro prasata 22% prasata NOAcK ČR, s.r.o

xtractTM přípravek do krmiva pro drůbež 42% Drůbež cyprexa, a.s.

xtractTM přípravek do krmiva pro prasata 35% prasata cyprexa, a.s.

AMMO GO pLUs 
cONceNTRATe přípravek do krmiva pro prasata 31% prasata provit s.r.o.

carbovet M přípravek do krmiva pro prasata 29% prasata provit s.r.o.

secHe-eTABLe
přípravek pro ošetření podlahy stájí 
v chovech odstavených selat 53% selata KeTRIs s.r.o

NsOAB 9 přípravek do krmiva pro prasata 22% prasata KHeIRON s.r.o.

seKOL-JALKA
přípravek pro ošetření podlahy stájí 
a kejdových jímek v chovech prasat 32% prasata Ventura – Venkov s.r.o.

Biacid přípravek do krmiva pro drůbež 38% Drůbež provimi cZ, s.r.o.

sANGROVIT přípravek do krmiva pro drůbež 23% Drůbež BIOFeRM cZ, s. r.o.

sANGROVIT přípravek do krmiva pro prasata 33% prasata BIOFeRM cZ, s. r.o.

premix enzymů 
ROVABIO a 
NATUpHOs přípravek do krmiva pro drůbež 24% Drůbež BIOFeRM cZ, s. r.o.

AeN přípravek do krmiva pro drůbež 47% Drůbež Bernhard Feix, s.r.o.

AeN-sp přípravek do krmiva pro drůbež 50% Drůbež Bernhard Feix, s.r.o.

Nutrikem p Dry přípravek do krmiva pro drůbež 32% Drůbež
Kemin central europe 
s.r.o.

KeMZYMe přípravek do krmiva pro drůbež 50% Drůbež
Kemin central europe 
s.r.o.

WILDOIL přípravek do krmiva pro drůbež 25% Drůbež eKOZYM, s.r.o

ApD 900 2x
přípravek pro ošetření kejdy a 
chlévského hnoje, v chovech prasat 38% prasata BAKTOMA spol. s r.o.
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Obchodní název Oblast použití
Snížení 

emisí nH3 
o 

druh zvířat dodavatel

ApD 900 4x
přípravek pro ošetření kejdy v 
chovech skotu 53% skot BAKTOMA spol. s r.o.

GTs spORZYM
přípravek pro ošetření podestýlky 
v chovech drůbeže 22% Drůbež BAKTOMA spol. s r.o.

RIOMAx přípravek do krmiva pro drůbež 23% Drůbež LUDWIG s.r.o.

FIx-A-TOx
přípravek do krmiva pro vysoce 
březí a kojící prasnice 23% prasnice AN Brno, spol. s r.o.

AcIDeNe přípravek do krmiva pro prasata 30% prasata sevaron, s.r.o.

GALLIAcID-s přípravek do krmiva pro drůbež 26% Drůbež IFRAMIx, s.r.o.

NATUpHOs přípravek do krmiva pro drůbež 21% Drůbež BAsF spol. s r.o.

NATUpHOs přípravek do krmiva pro prasata 29% prasata BAsF spol. s r.o.

Výsledky uvedené v příloze č. 2 k tomuto metodickému pokynu byly vytvořeny v rámci řešení projektu NAZV č. QH 72134.

pro snížení emisí amoniaku lze využít i takové biotechnologické přípravky, které nejsou uvedeny ve výše uvedené 
tabulce, ale jsou uvedeny v seznamu ověřených biotechnologických přípravků, zveřejněného na internetových stránkách Vý-
zkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (www.vuzt.cz ).
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Adamec petr Ing.     A-eKO 
platnost autorizace do: 31.12.2011   K cihelně 313/41    
K cihelně 313/41     190 15 praha 9 – satalice    
190 15 praha 9 – satalice    tel: 286 850 177, 724 362 386 
tel: 286 850 152     fax: 286 850 177
e-mail: petradamec@volny.cz

Adamovský Miloslav Ing.    Ing. Miloslav Adamovský ADMsOFT
platnost autorizace do: 31.12.2011   Úlehlova 16
Resslova 1038/8     700 30 Ostrava – Hrabůvka
708 00 Ostrava – poruba    tel: 604 483 333      
tel: 596 924 781     
e-mail: admsoft@atlas.cz, m.adamovsky@volny.cz

Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.   eQ servis, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Na Kopečku 500/3
Na Kopečku 500/3    669 02 Znojmo     
669 02 Znojmo     tel: 777 169 166
tel.: 777 169 166     e-mail: hybsova@eqservis.cz

Sdělení

15.
Sdělení

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí  
o autorizovaných osobách (úplný seznam k 31. 11. 2011) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) uve-
řejňuje úplný seznam autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o osoby, které jsou držiteli  
autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

Dále sdělujeme, že veškeré změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí autorizovaných osob.  
Dle § 3 odst. 5 vyhlášky ministerstva č. 457/2001 sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí jsou držitelé autorizace povinni oznamovat ministerstvu změny údajů.

Ing. Jaroslava HOnOVÁ, v. r.
ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
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Alinče Zbyněk RNDr.    
platnost autorizace do: 31.12.2016   Vožická 25
Vožická 25     148 00 praha 4 
148 00 praha 4     tel: 244 911 335, 602 495 571
tel: 244 911 335, 602 495 571   
e-mail: z.alince@centrum.cz, alincova@iol.cz

Ambrož Josef Mgr.    ApAZ GROUp, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   pod Lesem 
pod Lesem 28     783 51 Olomouc – Lošov 
783 51 Olomouc – Lošov    tel: 585 355 042, 737 113 690
tel: 585 355 042, 737 113 690   fax: 585 355 042
e-mail: apaz@volny.cz

Ambrožová Kateřina Ing.    star, a.s. 
platnost autorizace do: 16.1.2016   Záběhlická 119
Dukelská 994     106 00 praha 10 
739 61 Třinec     tel: 272 655 115, 602 450 265
      fax: 272 655 115
      e-mail: katerina.ambrozova@star.cz
          
Anděl petr RNDr., csc.    eVeRNIA, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2011   Tř. 1. máje 97
sáňkařská 368     460 01 Liberec 1
460 08 Liberec 19    tel: 485 228 272, 485 228 206
tel: 603 212 250     fax: 485 228 206
      e-mail: andel@evernia.cz

Andrš Miloš Ing.     U-24, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   perucká 2540/11a
padovská 585/8     120 00 praha 2 – Vinohrady
109 00 praha 10     tel: 224 256 613
tel: 602 891 149     fax: 222 510 806 
      e-mail: a-eko@telecom.cz

Antošová Helena Ing.    Krajský úřad Ústeckého kraje 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Velká Hradební 3118/48
Libochovany 128     400 02 Ústí nad Labem
411 03 Libochovany    tel: 475 657 185
tel: 602 193 650     fax: 475 200 245    
      e-mail: antosova.h@kr-ustecky.cz

Bajer Tomáš RNDr., csc.    RNDr. Tomáš Bajer, ecO-eNVI-cONsULT
platnost autorizace do: 31.12.2016   sladkovského 111
Šafaříkova 436     506 01 Jičín 
533 51 pardubice     tel: 603 483 099
tel: 603 483 099     fax: 466 260 219
fax: 466 260 219     
e-mail: tom.bajer@centrum.cz

Baranek petr Ing.     Mittal steel Ostrava, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Vratimovská 689
Bruzovice 242     707 02 Ostrava – Kunčice 
739 36 sedliště     tel: 595 687 589 
tel: 558 653 208     fax: 595 685 314   
      e-mail: petr.baranek@mittalsteel.com
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Bártová Irena Ing.    sUDOp BRNO, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Kounicova 26
Družstevní 1     621 00 Brno – Řečkovice
611 36 Brno     tel: 972 625 422
tel: 549 274 852, 606 727 099   fax: 541 211 310     
e-mail: bartova.6@centrum.cz   e-mail: bau@sudop-brno.cz

Bartušek pavel Ing., csc.    INOTex, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Štefánikova 1208
Dr. Kramáře 2110    544 01 Dvůr Králové nad Labem 
544 01 Dvůr Králové nad Labem   tel: 499 316 321, 499 320 140
tel: 499 623 758     fax: 499 320 149
      e-mail: bartusek@inotex.cz

Batěk Jiří RNDr., csc.    KONeKO, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Výstavní 2224/8
Letní ulice 1116/4    709 00 Ostrava – Mariánské hory 
721 00 Ostrava – svinov    tel: 596 633 836, 596 633 839 
tel: 603 453 004     fax: 596 633 689
      e-mail: koneko@koneko.cz

Bauer pavel Mgr.     eKOBAU
platnost autorizace do: 31.3.2013   Netlucká 633
Netlucká 633     107 00 praha 10 – Dubeč 
107 00 praha 10 – Dubeč    tel: 739 250 317    
tel: 739 250 317     e-mail: ekobau@seznam.cz

Bělohlávek Jiří Mgr.    Jiří Bělohlávek - TIseA 
platnost autorizace do: 19.6.2013   totožné s adresou bydliště
Bylany 66     e-mail: belohlavek@eia-sea.com
284 01 Kutná Hora          
tel: 722 221 108
  
Beneš Josef Ing.     TecHNOpROJeKT, a.s.   
platnost autorizace do: 31.12.2016   Havlíčkovo nábřeží 38
slavíkova 4419/30    730 16 Ostrava 
708 00 Ostrava – poruba    tel: 597 363 453, 602 755 565
tel: 602 755 565     e-mail: josef.benes@technoprojekt.cz
e-mail: benesj@tiscali.cz

Beneš petr Ing.     Agroprojekt psO, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   slavíčkova 1b
Šípková 776     638 00 Brno
664 01 Bílovice nad svitavou   tel: 545 193 478
tel: 776 055 325     fax: 545 222 541
      e-mail: petr.benes@agroprojektpso.cz
         
Benešová Jana Ing.    Hydroprojekt, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Táborská 31
přemyslovská 24     140 43 praha 4 
130 00 praha 3        
  
Benkovič pavel Ing.    GeOtest Brno, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Šmahova 1244/112
sadovského 10     627 00 Brno  
612 00 Brno     tel: 541 217 391, 602 785 612
tel: 548 125 243, 602 785 612   fax: 545 217 979    
e-mail: pavel@benkovic.cz   e-mail: benkovic@geotest.cz
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Beran pavel Ing., phD.    Ing. pavel Beran, phD - Rustical B 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Holubí 1238/7
Holubí 1238/7     165 00 praha 6 
165 00 praha 6 – suchdol    tel: 776 126 579  
tel: 776 126 579     e-mail: rustical@volny.cz

Beranová Marie Ing.    Magistrát hl. m. prahy, odbor ochrany prostředí
platnost autorizace do: 31.12.2016   Jungmannova 29/35
Holubí 1238/7     100 00 praha 1  
165 00 praha 6     tel: 236 004 443
tel: 602 391 490  e-mail: marie.beranova@cityofprague.cz
e-mail: marie.beranova@volny.cz

Bílek Dalibor RNDr.    pÖYRY eNVIRONMeNT a.s. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Botanická 56
Medlánecká 10     602 00 Brno  
621 00 Brno     tel: 541 554 329    
tel: 607 256 258     fax: 541 211 205
      e-mail: dalibor.bilek@poyry.com

Bílek Ondřej RNDr.    GeoVision, s.r.o.
platnost autorizace do: 29.4.2014   Částkova 73
stupno 275     326 00 plzeň  
338 24 Břasy     tel: 377 241 203, 724 088 651 
tel: 724 088 651     e-mail: ondrej.bilek@geovision.cz
     
Bílý Miroslav Ing., csc.    ecO-BUILDING BRNO, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   příční 29
Revoluční 726     602 00 Brno 
666 01 Tišnov     tel: 545 215 375, 545 215 375
tel: 602 768 210     e-mail: bily@eco-building.cz
e-mail: bilym@volny.cz

Bínová Ludmila Ing., csc.    společnost pro životní prostředí, spol. s r.o. Brno
platnost autorizace do: 31.12.2011   Šeránkova 32
Šeránkova 32     616 00 Brno  
616 00 Brno     tel: 549 249 785
      fax: 549 256 241 
      e-mail: spzp@volny.cz
         
Blažek Jan Ing.     Vodní zdroje chrudim 
platnost autorizace do: 31.12.2016   U Vodárny 137
Na Rybníčkách 170    537 01 chrudim  
533 01 Černá za Bory    tel: 469 637 101 
tel: 724 130 089     fax: 469 630 401
e-mail: honta.czb@seznam.cz   e-mail: blazek@vz.cz
     
Blažek Jiří Ing., csc.    LI-VI praha, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Jana Želivského 8 
Masarykova 113/54    130 00 praha 3  
252 19 Rudná u prahy    tel: 222 580 933, 222 584 849
tel: 311 679 150, 603 251 904    fax: 222 580 933, 222 584 849   
      e-mail: blazek@livi.cz

Blažíčková Helena Ing.    Agentura eNVI-ochrana Žp 
platnost autorizace do: 31.12.2016   sladkovského 28
plzenecká 53     301 44 plzeň   
301 43 plzeň     e-mail: eNVI@volny.cz 
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Bohuněk Jaroslav Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016
palackého tř. 87 
537 01 chrudim III  
tel: 607 960 918, 604 304 784, 775 291 509  
e-mail: j.bohunek@seznam.cz

Bosák Jaroslav Bc., RNDr.    ecological consulting, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Na střelnici 48
polomí 70     779 00 Olomouc  
798 55 polomí     tel: 585 203 166, 603 584 222
      fax: 585 203 169
      e-mail: jaroslav.bosak@ecological.cz
          
Bouček Zdeněk Ing., csc.    eNVIRO-eKOANALYTIKA, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Nad Kunšovcem 1405/2
pod Hradbami 10     594 01 Velké Meziříčí 
594 01 Velké Meziříčí    tel: 566 524 814, 566 521 107 
tel: 777 551 389     fax: 566 524 814
      e-mail: boucek@enviroeko.cz

Brabec Bořivoj Ing.    Česká inspekce životního prostředí - OI Hradec Králové
platnost autorizace do: 31.12.2011   Resslova 1229
V Zahrádkách 532    500 02 Hradec Králové  
530 03 pardubice – studánka   tel: 495 773 210
tel: 466 653 528     fax: 495 211 175
      e-mail: brabec@hk.cizp.cz

Braun petr Ing.     Technické služby ochrany ovzduší, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Urbánkova 3367
Na okruhu 391     143 00 praha 4  
142 00 praha 4     tel: 220 560 201 
tel: 602 208 214     fax: 220 561 596   
e-mail: braun.teso@gmail.com   e-mail: braun@teso.cz

Brzobohatá Danuše Ing.    chemopetrol, a.s. 
platnost autorizace do: 31.12.2011   OŽp d. stř. 614
Kpt. Jaroše 606/35    436 00 Litvínov   
434 00 Most
    
Březová Kateřina Bc.    eKOpORADeNsTVÍ - Bc. Kateřina Březová
platnost autorizace do: 20.6.2012   s. K. Neumanna 402
s. K. Neumanna 402    273 03 stochov  
273 03 stochov     tel: 607 522 100, 604 113 145 
e-mail: brezova@tiscali.cz,    e-mail: ekoporadenstvi@ic.cz
brezkaterina@seznam.cz   

Bubák Daniel Ing., ph.D.    GeT, s.r.o.
platnost autorizace do: 28.11.2013   perucká 11a
Ratajova 1485/20     120 00 praha 2 – Vinohrady  
148 00 praha 4 – Kunratice   tel: 233 372 730
 tel: 724 550 206     fax: 233 370 741 
      e-mail: bubak@get.cz

Bury Daniela Ing.    Hutní projekt Frýdek - Místek, a.s.
platnost autorizace do: 12.7.2016   28. října 1495
Baška 481     738 01 Frýdek - Místek 
739 01 Baška     tel: 558 877 219 
e-mail: Daniela.Bury@seznam.cz   fax: 558 877 277
      e-mail: dbury@hpfm.cz    
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calábek Aleš Ing.     GHc regio s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   sokolská 541/30
Dolany 570     779 00 Olomouc  
783 16 Dolany     tel: 774 579 973
tel: 774 579 973     fax: 585 207 018    
      e-mail: calabek@ghcregio.eu

cetl pavel Ing.     Bucek s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   pekařská 364/76
Demlova 24     602 00 Brno  
613 00 Brno     tel: 608 968 368
tel: 608 968 368     
e-mail: cetl@post.cz

cibulka Jiří doc., Ing., Drsc.   emeritní docent České zemědělské univerzity v praze
platnost autorizace do: 31.12.2016   Kamýcká 129
Jánošíkova 1248/7    165 21 praha 6 – suchdol    
142 00 praha 4 – Krč    e-mail: cibulka@bohem-net.cz
tel: 241 725 035 
fax: 241 725 035 

czinege pavel Ing.    .A.s.A., spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Ďáblická 791/89
Krakovská 2805     182 00 praha 8  
390 05 Tábor     tel: 602 394 720, 283 061 313
      fax: 283 911 110
      e-mail: cz@asa-cz.cz    

Čapek Ondřej Ing.    pragoprojekt, a.s. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   K Ryšánce 1668/16
Kovanecká 2308/17    147 54 praha 4  
190 00 praha 9     tel: 226 066 330, 739 327 228
e-mail: o.capek@volny.cz    fax: 226 066 119 
      e-mail: capek@pragoprojekt.cz     
     
Čepelík Jan Mgr.     Mgr. Jan Čepelík - IČO: 73763101
platnost autorizace do: 31.12.2016   seydlerova 2149/7
seydlerova 2149/7    158 00 praha 5  
158 00 praha 5     tel: 602 549 354 
tel: 602 549 354, 251 627 598   fax: 251 627 598
e-mail: cepelik@seznam.cz

Černá Jarmila Ing.    Česká inspekce životního prostředí,
platnost autorizace do: 31.12.2016   Oblastní inspektorát Hradec Králové
Jana Masaryka 1361    Resslova 1229 
500 12 Hradec Králové    500 02 Hradec Králové  
tel: 732 994 593      tel: 495 773 406, 731 405 209     
      e-mail: cerna@hk.cizp.cz

Čížek Jiří RNDr.     Ochrana podzemních vod, s.r.o., praha
platnost autorizace do: 31.12.2016   Bělohorská 31
Na Bělici 494     169 00 praha 6  
154 00 praha 5     tel: 220 515 042
tel: 605 591 336     fax: 233 352 664   
      e-mail: opv@opv.cz
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Čuchal Zdeněk Ing.    GANes, s.r.o.
platnost autorizace do: 15.11.2012   Marie Majerové 1152
Hrnčíře 44     584 01 Ledeč nad sázavou  
584 01 Ledeč nad sázavou    tel: 569 713 244
tel: 602 116 317     fax: 569 726 041       
      e-mail: cuchal@ganes.cz

Čurnová Alexandra Ing.    eIA seRVIs s.r.o.
platnost autorizace do: 25.5.2015   U Malše 20
Vrbová 14     370 01 České Budějovice  
370 01 České Budějovice    tel: 386 354 942, 606 687 268
      fax: 386 354 946       
      e-mail: curnova@eiaservis.cz

Drobníčková Hana RNDr.    RNDr. Hana Drobníčková - Geologie, eIA
platnost autorizace do: 31.12.2011   V sídlišti 35 
V sídlišti 35     683 01 Rousínov   
683 01 Rousínov     tel: 517 371 608 
tel: 517 371 608     tax: 517 371 608 
fax: 517 371 608

Dřevíkovský Jan Ing.    Ing. Jan Dřevíkovský
platnost autorizace do: 31.12.2016   Městské sady 666
Městské sady 666     284 01 Kutná Hora  
284 01 Kutná Hora    tel: 322 320 541, 605 271 142  
tel: 322 320 541     
e-mail: drevikovsky@seznam.cz

Dufek Jiří Mgr.     MOTRAN Research, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Vranov 94
Vranov 94     664 32 Vranov u Brna 
664 32 Vranov u Brna    tel: 541 239 248    
tel: 541 239 248, 728 919 248   e-mail: jiri.dufek@motran.info

Ďuriš Miloslav Ing., csc.    Česká geologická služba
platnost autorizace do: 31.12.2011   Klárov 3
pujmanové 1585/44    118 21 praha 1 
140 00 praha 4     tel: 251 085 229    
tel: 241 400 519     e-mail: duris@cgu.cz

Dušková Markéta Mgr.    eKOLAgroup, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 17.4.2013   Mistrovská 4 
Heřmánkova 2212/B    108 00 praha 10  
250 01 Brandýs nad Labem   tel: 274 784 927-9
tel: 724 778 729     fax: 274 772 002    
      e-mail: ekola@ekolagroup.cz

Dvořáček Tomáš Ing.    BIOpROFIT, s.r.o. 
platnost autorizace do: 30.10.2012   Na Dolinách
Majerové 572/4     373 72 Lišov  
165 00 praha 6 – suchdol    tel: 603 867 296 
tel: 603 867 296     e-mail: dvoracek@bioprofit.cz
e-mail: t.dvoracek@seznam.cz

Dvořáková Irena RNDr.    RNDr. Irena Dvořáková e-AUDIT
platnost autorizace do: 31.12.2016   slezská 549
slezská 549     537 05 chrudim  
537 05 chrudim     tel: 605 762 872
tel: 605 762 872     e-mail: eaudit@seznam.cz
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eminger stanislav Ing., csc.   eMpLA AG, spol. s r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Za Škodovkou 305
Čelakovského 487    500 02 Hradec Králové 
503 11 Hradec Hrálové    tel: 495 218 875 
tel: 602 185 047      fax: 495 217 499    
      e-mail: empla@empla.cz

Fencl Jiří Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016
Matjuchinova 1218 
156 00 praha 5  
tel: 257 922 075  
e-mail: jiri_fencl@volny.cz

Fereš Jaroslav Ing.    Ministerstvo životního prostředí 
platnost autorizace do: 31.12.2011   Vršovická 65
Kardašovská 670     100 10 praha 10 – Vršovice  
198 00 praha 9 – Hloubětín   tel: 267 122 887 
      e-mail: jaroslav_feres@env.cz

Fiala Zdeněk Ing.     Český institut pro akreditaci, o.p.s. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Okružní 31
Vaculíkova 5     638 00 Brno  
638 00 Brno     tel: 724 797 755
tel: 603 322 567     fax: 545 555 404     
e-mail: fiala.bo@seznam.cz   e-mail: fiala@cai.cz

Filipová Lenka RNDr.    povodí Odry, státní podnik, Ostrava
platnost autorizace do: 31.12.2016   Horymírova 2347
Lískovec 244     738 01 Frýdek-Místek  
739 30 Frýdek-Místek    tel: 555 442 919    
tel: 602 618 043, 558 647 630   e-mail: filipova@pod.cz
e-mail: krachat@seznam.cz

Fitz Kateřina Ing., (suchá)    OsVČ
platnost autorizace do: 22.5.2013   Kováříkova 1145/7
Kovaříkova 7/1145    152 00 praha 5 – Hlubočepy   
152 00 praha 5     
tel: 604 499 071, 602 277 624
e-mail: k.fitz@email.cz
  
Fojtík stanislav RNDr.    RNDr. stanislav Fojtík 
platnost autorizace do: 31.12.2016   sluneční 429
sluneční 429     273 64 Doksy okr. Kladno  
273 64 Doksy okr. Kladno    tel: 312 267 493, 603 731 784
tel: 312 276 493, 603 731 784   
e-mail: sfojtik@iol.cz

Forint pavel Ing.     Ing. pavel Forint – porad. v oboru ekolog.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Okružní 2081
Okružní 2081     470 01 Česká Lípa  
470 01 Česká Lípa 
  
Franče Josef Ing., csc.    Ing. Josef Franče, csc. - GTs 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Jasmínová 2699/57
Jasmínová 2699/57    106 00 praha 10  
106 00 praha 10     tel: 384 396 338, 607 858 701
tel: 384 396 338, 607 858 701   fax: 384 396 338
fax: 384 396 338     e-mail: france.gts@seznam.cz
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Frola František Ing.    FROLApROJeKT Ing. F. Frola
platnost autorizace do: 31.12.2016   Štefánikova 314/13
Štefánikova 314/13    500 11 Hradec Králové 11 
500 11 Hradec Králové 11    tel: 732 476 593, 491 021 905 (večer)  
tel: 491 021 905
e-mail: f.frola@seznam.cz     

Gemela Jan Ing.     Ing. Jan Gemela
platnost autorizace do: 31.12.2011   Lichnov 147
Lichnov 147     793 15 Lichnov u Bruntálu  
793 15 Lichnov u Bruntálu   tel: 554 643 155, 777 826 858 
tel: 554 643 155, 777 826 858   fax: 554 643 155
e-mail: gemela@infodomovina.cz

Götthans petr Ing.    Ing. petr Götthans
platnost autorizace do: 31.12.2016   Kosmonautů 1028/7
Kosmonautů 1028/7    779 00 Olomouc  
779 00 Olomouc     tel: 602 526 415
tel: 602 526 415     
e-mail: petr@gotthans.cz

Grúz Jiří RNDr.     ecological consulting, a.s.
platnost autorizace do: 28.11.2013   Na střelnici 48
U stavu 138     779 00 Olomouc    
783 14 Bohuňovice   
tel: 585 389 004 
 
Hadaš Lubomír MUDr.    MUDr. Lubomír Hadaš
platnost autorizace do: 31.12.2011   Drahoš 3    
Drahoš 3     534 01 Holice
534 01 Holice     
tel: 605 714 948
e-mail: lubomir.hadas@seznam.cz

Hájková Alena RNDr.
platnost autorizace do: 31.12.2011
J. Jabůrkové 1601 
738 01 Frýdek-Místek  
tel: 558 435 716 
e-mail: hajkovaalenka@seznam.cz

Hammer Václav Ing.    eKOsYsTeM, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   podkovářská 6
podkovářská 6     190 00 praha 9  
190 00 praha 9     tel: 222 531 608 
tel: 286 857 454     fax: 222 531 639
      e-mail: hammer@ekosystem.cz

Hána Willy Ing. arch., csc.   Ing. arch. Willy Hána, csc.
platnost autorizace do: 31.12.2011   sládkovičova 1266
sládkovičova 1266    142 00 praha 4  
142 00 praha 4     tel: 222 743 138
tel: 222 743 138     e-mail: willy.hana@i-line.cz

Hanzlíček Jiří RNDr.
platnost autorizace do: 31.12.2011
Nad cihelnou 14 
147 00 praha 4
tel: 221 621 961
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Hanzlíčková eugénie Ing.    cZ BIJO, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Tiskařská 10
Nad cihelnou 14     108 00 praha 10  
147 00 praha 4     tel: 234 054 124, 602 448 113
tel: 261 221 961     fax: 272 702 152     
      e-mail: ehanzlickova@bijo.cz

Havel Jiří Ing.
platnost autorizace do: 31.12.2011
Dolní 21/5 
591 01 Žďár nad sázavou  
tel: 566 621 954  

Henyšová Hana Ing.    Ing. Hana Henyšová
platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. Krále Jiřího z poděbrad 32
nám. Krále Jiřího z poděbrad 32   350 02 cheb  
350 02 cheb     tel: 354 432 152
tel: 354 432 152     fax: 354 432 152
fax: 354 432 152 
e-mail: henysova.h@seznam.cz    

Hezina František Ing.    NATURcHeM s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Ledečská 3015
Na Folimance 2154/17    580 01 Havlíčkův Brod  
120 00 praha 2     tel: 910 440 137    
tel: 603 216 983, 774 100 570   e-mail: hezina@naturchem.cz, naturchem@seznam.cz

Hillermannová Michaela Ing.   GeOtest Brno, a.s.
platnost autorizace do: 14.11.2012   Šmahova 112
Opálkova 4     659 01 Brno  
602 00 Brno     tel: 548 125 252
      fax: 545 217 979
      e-mail: hillermannova@geotest.cz    
 
Hladká Kateřina Ing., ph.D.   sUDOp pRAHA, a.s. 
platnost autorizace do: 8.3.2015   Olšanská 1a
Hrádková 2362     130 00 praha 3  
190 16 praha 9     tel: 267 094 115
tel: 732 369 388     fax: 267 094 212 
e-mail: katerina.hladka@centrum.cz  
  
Hlaváč Václav Ing.    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
platnost autorizace do: 31.12.2011   Ledečská 2136
Kamenická 1648     580 01 Havlíčkův Brod  
580 01 Havlíčkův Brod  
 
Hoffman René Ing.    chempo, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Kostelní 3
Vrchlického 227     518 01 Dobruška  
517 21 Týniště nad Orlicí  
  
Horák Jan RNDr.     sces-Group, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2011   stroupežnického 7
Hynaisova 418/65    400 01 Ústí nad Labem  
400 01 Ústí nad Labem    tel: 475 201 113
      fax: 475 201 227 
      e-mail: horak@sces.cz, sces@sces.cz
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Horníček Karel Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2011   Blešnovská 873
Blešnovská 873     190 14 praha 9  
190 14 praha 9     tel: 724 315 064
tel: 281 960 133     
e-mail: karel.hornicek@volny.cz

Hosnedl petr Ing.     Ing. petr Hosnedl; IČ: 690 11 265
platnost autorizace do: 18.12.2013   perunova 7
perunova 7     130 00 praha 3  
130 00 praha 3     tel: 606 754 759
tel: 606 754 759     fax: 242 486 783 
fax: 242 486 783     
e-mail: hosnedl@email.cz

Houdek Karel Mgr.    Česká zemědělská univerzita praha, 
platnost autorizace do: 31.12.2011   Fakulta lesnická a environmentální
Nádražní 149     281 63 Kostelec nad Černými lesy
262 91 Kosova Hora    tel: 321 697 500 
tel: 602 298 795     fax: 321 697 500   
fax: 283 851 604     e-mail: houdek@knc.czu.cz
e-mail: sd-servis@cbox.cz

Hrabal Jaroslav RNDr.    MeGA, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Drahobejlova 1452/54
Bratří Čapků 2870    190 00 praha 9  
470 01 Česká Lípa    tel: 487 888 111
tel: 602 144 732     fax: 487 888 102       
      e-mail: audity@mega.cz

Hrdina pavel RNDr., Ing.    ReKKA, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Novohradská 3
Hradební 11     370 01 České Budějovice  
370 01 České Budějovice    tel: 602 104 380, 387 240 854 
tel: 602 104 380     e-mail: pavel.hrdina@avecz.cz

Hrouzek stanislav Ing.    VeGI, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Obvodová 3469
svatopluka Čecha 2612/7    767 01 Kroměříž  
767 01 Kroměříž     tel: 573 331 561-2
tel: 573 339 450     e-mail: vegi.km@volny.cz

Hujsl Jan RNDr.     sedlecký Kaolin, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   č.p. 167 
Mlýnská 4      362 26 Božičany
362 33 Hroznětín     tel: 353 366 181
tel: 739 541 014     fax: 353 366 150   
      e-mail: hujsl@sedlecky-kaolin.cz

Hurt Robert Karel Ing.    Technoprojekt, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Havlíčkovo nábřeží 38
pionýrů 829/4     730 16 Ostrava  
708 00 Ostrava 8 – poruba    tel: 597 464 212
tel: 595 173 916     fax: 597 464 183
      e-mail: karel.hurt@technoprojekt.cz
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Hyžík Jaroslav prof., Ing., ph.D.   e.I.c., spol. s r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2011   Modřínová 10
U Uranie 15     182 00 praha 8  
170 00 praha 7     tel: 286 589 061, 602 279 711 
tel: 220 876 217      fax: 286 581 829       
      e-mail: hyzik@eiconsult.eu

charouzek Josef  Ing.    charouzek
platnost autorizace do: 31.12.2016   Menhartova 1559
Menhartova 1559     393 01 pelhřimov  
393 01 pelhřimov     tel: 565 323 942, 602 476 567
tel: 565 323 942, 602 476 567   fax: 565 323 942 
fax: 565 323 942     
e-mail: jcharouzek@email.cz

charouzek Josef  Ing. ml.    GeT s.r.o.
platnost autorizace do: 29.4.2014   Korunovační 29
Menhartova 1559     170 00 praha 7  
393 01 pelhřimov     tel: 233 370 741
tel: 606 765 571     fax: 233 372 730  
      e-mail: get@get.cz, charouzek@get.cz

chmelař Jaroslav RNDr.    RNDr. Jaroslav chmelař
platnost autorizace do: 31.12.2016   Čapkova 1063
Čapkova 1063     592 31 Nové Město na Moravě  
592 31 Nové Město na Moravě   tel: 566 618 384, 732 279 381
tel: 566 618 384     fax: 566 618 384
fax: 566 618 384     e-mail: jaroslav-chmelar@quick.cz
e-mail: chmelarovi@tiscali.cz

chudárek Tomáš Mgr.    sITA cZ, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Španělská 2
Šumavská 5     120 00 praha 2  
602 00 Brno     tel: 544 425 012    
tel: 606 759 745     fax: 544 425 022       
      e-mail: tomas.chudarek@sita.cz

Jäger Ondřej RNDr.    AQH, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Frýdlantská 1310/23
socháňova 1133/3    182 00 praha 8  
163 00 praha 6  – Řepy    e-mail: jager@aqh.cz, aqh@aqh.cz
tel: 274 822 017, 604 202 668 
fax: 274 822 017

Janáčková eva Ing.    cB&I Lummus 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Milady Horákové 13
Voříškova 21     656 80 Brno  
623 00 Brno – Kohoutovice   tel: 545 517 395   
tel: 547 382 560, 774 110 651   fax: 545 517 425
      e-mail: eva.janackova@cbi.com

Janoš pavel Ing., csc.    Fakulta životního prostředí, 
platnost autorizace do: 31.12.2011   Univerzita J. e. purkyně
Na pile 1111     Králova Výšina 7 
400 03 Ústí nad Labem    400 96 Ústí nad Labem  
tel: 732 502 753      tel: 475 284 148
      fax: 475 284 158
      e-mail: janos@fzp.ujep.cz
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Jareš Radek Mgr.     ATeM – Ateliér ekologických modelů
platnost autorizace do: 18.1.2016   Hvožďanská 3
Radimského 942     148 01 praha 4 
280 02 Kolín     tel: 271 192 130, 774 276 380
tel: 774 276 380     e-mail: jares@atem.cz
e-mail: radek.jares@volny.cz

Jerie Roman RNDr.    AVe cZ odpadové hospodářství, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   pražská 1321/38
Holubkova 3098     102 00 praha 10  
106 00 praha 10     tel: 296 339 963
tel: 602 208 563     fax: 296 339 922     
e-mail: jerie.r@seznam.cz    e-mail: roman.jerie@avecz.cz 

Jesch Josef Ing., csc. 
platnost autorizace do: 31.12.2016
Třískalova 22 
638 00 Brno 
tel: 545 222 288, 603 179 476
fax: 545 222 288 
e-mail: ekologie_brno@email.cz

Jiroudková Michaela Ing.    Ing. Michaela Jiroudková
platnost autorizace do: 31.12.2011   Štefánikova 292/28
Štefánikova 292/28    400 01 Ústí nad Labem    
400 11 Ústí nad Labem    tel: 604 507 956  
e-mail: mjiroudkova@volny.cz

Jurnečková Romana Mgr.    GeOtest Brno, a.s.
platnost autorizace do: 5.2.2013   Šmahova 112
Merhautova 111     659 01 Brno  
613 00 Brno     tel: 548 125 323, 607 578 176 
      fax: 545 217 979, 548 125 603
      e-mail: Jurneckova@geotest.cz    
 
Juřica Radomír Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2011
Lesní 818 
735 14 Orlová – Lutyně 
tel: 596 523 622 
e-mail: ing.jurica@tiscali.cz

Kabele Jaroslav Ing.    Hydroprojekt cZ, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Táborská 31
Kloboučnická 25     140 16 praha 4 
140 00 praha 4     tel: 261 102 441, 724 032 029
tel: 732 339 186     fax: 261 215 186     
e-mail: kabele.j@seznam.cz   e-mail: jaroslav.kabele@hydroprojekt.cz

Kačírek František Ing.    Ing. František Kačírek KA*KA,
platnost autorizace do: 31.12.2016   projektový atelier Tuřice
Tuřice 32     Tuřice 32 
294 74 předměřice nad Jizerou    294 74 předměřice nad Jizerou  
tel: 606 636 002     tel.: 326 313 387  

e-mail: kakaturice@seznam.cz
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Kadlecová Renáta RNDr.    Český geologický ústav
platnost autorizace do: 31.12.2016   Klárov 3/131
Bernolákova 1226    118 21 praha 1    
140 00 praha 4 – Krč   

Kadlecová Zuzana RNDr.    RNDr. ZUZANA KADLecOVÁ
platnost autorizace do: 31.12.2016   nám T.G. Masaryka 2433
sokolská 3921     760 01 Zlín  
760 01 Zlín     tel: 577 012 292 
tel: 577 432 305      fax: 577 012 292 
e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com

    
Kalous Jaroslav Ing.    sepARA eKO, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2011   slovákova 10
Ostrovačická 13     602 00 Brno  
641 00 Brno     tel: 777 344 443
tel: 541 212 124     fax: 541 212 124   
fax: 541 212 124     e-mail: kalous@separaeko.cz

Kameníčková Věra RNDr.    pUDIs, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Nad Vodovodem 2/3256
Rozšířená 2046/18    100 31 praha 10  
182 00 praha 8     tel: 267 004 324
tel: 284 690 012, 732 862 869   fax: 274 778 590   
e-mail: kamenickova2005@volny.cz  e-mail: vera.kamenickova@pudis.cz

Kapounek Luděk Ing., csc.   Vysoká škola zemědělská Brno
platnost autorizace do: 31.12.2011   Lesnická 37
Brechtova 1     638 00 Brno    
638 00 Brno    

Kašpar Alan Mgr.     Mgr. Alan Kašpar
platnost autorizace do: 31.12.2016   Dolní Jasenka 774
Dolní Jasenka 774    755 01 Vsetín  
755 01 Vsetín     tel: 725 684 999
tel: 725 684 999
e-mail: alan.kaspar@seznam.cz  

Kašpar František Ing.    Ing. František Kašpar 
platnost autorizace do: 7.12.2014   Klenovka 35
Klenovka 35     535 01 přelouč  
535 01 přelouč     tel: 466 953 792, 723 304 727 
tel: 466 953 792     
e-mail: frant.kaspar@seznam.cz

Kebrt Miroslav RNDr.    ATe cR, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Záběhlický zámek, Za potokem 46/4
Oldřichova 43     106 00 praha 10  
128 00 praha 2     tel: 272 760 045
      fax: 272 764 608    
 
Kijonka Antonín Ing.    cB&I Lummus
platnost autorizace do: 31.12.2016   Milady Horákové 13
Hoblíkova 30      656 80 Brno  
613 00 Brno     tel: 545 517 360
tel: 530 313 960     fax: 545 517 499   
      e-mail: akijonka@cbi.com
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Kiszová Radmila Ing.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Libhošť 455
Libhošť 455     742 57 Libhošť  
742 57 Libhošť     tel: 602 524 698
tel: 556 745 788     
e-mail: rkiszova@seznam.cz

Klepalová Dana Mgr. 
platnost autorizace do: 19.6.2013
Růžičkova 32, Radonice 
250 73 Jenštejn 
tel: 606 924 638 
e-mail: d.klepalova@seznam.cz

Klicpera Jiří Ing., csc.
platnost autorizace do: 31.12.2016
Gočárova 615
533 41 Lázně Bohdaneč
tel: 466 921 106 
fax: 466 921 106
e-mail: klicpera@iol.cz

Kolář Karel Ing.     Ing. Karel Kolář
platnost autorizace do: 31.12.2016   Nad sokolovnou 874
Nad sokolovnou 874    463 12 Liberec  
463 12 Liberec     tel: 607 187 757
tel: 607 187 757     e-mail: ekoline.lbc@tiscali.cz

Kolářová Hana Ing.    Česká inspekce Žp 
platnost autorizace do: 31.12.2016   tř. 1. máje 26
Nad sokolovnou 874    460 01 Liberec 2  
463 12 Liberec Vesec    tel: 485 340 700
tel: 731 405 230     fax: 485 340 712       
      e-mail: kolarovahana@lb.cizp.cz

Konečná Květoslava Ing.    eNVIKON, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Lesní 2581
Lesní 2581     470 01 Česká Lípa  
470 01 Česká Lípa    tel: 484 846 512, 603 217 985, 604 287 351
tel: 603 217 985     fax: 484 846 512       
      e-mail: envikon@envikon.cz

Konečný Josef Ing.    
platnost autorizace do: 31.12.2016   Šrámkova 481   
Šrámkova 481     763 02 Zlín 4  
763 02 Zlín 4      tel: 577 103 578
tel: 577 103 578     fax: 577 103 578
      e-mail: enviproteko@avonet.cz

Konopásek Václav Ing., csc.
platnost autorizace do: 31.12.2016
Špačkova 1005/17
165 00 praha 6 – suchdol 
tel: 233 920 195, 233 920 196, 603 460 140 
e-mail: vaclav.konopasek@seznam.cz
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Konopásková soňa Ing.    správa úložišť radioaktivních odpadů
platnost autorizace do: 31.12.2011   Dlážděná 6
xavierova 40     110 00 praha 1  
150 00 praha 5     tel: 221 421 518
tel: 602 642 180     fax: 221 421 544       
      e-mail: konopaskova@rawra.cz

Koppová Hana RNDr.    AQUATesT, a.s.,
platnost autorizace do: 31.12.2016   divize Olomouc
Na nivách 281     Žilinská 17 
783 91 Uničov     779 00 Olomouc  
tel: 603 840 206      tel: 581 041 831
e-mail: h.koppova@seznam.cz   fax: 581 041 815

 e-mail: olomouc@aquatest.cz

Kosil Josef Ing.
platnost autorizace do: 31.12.2011   sokolovská 282/250
K lipám 299     190 00 praha 9 
190 00 praha 9     tel: 724 124 572
tel: 286 889 052, 724 124 572 
 
Kovář Roman Dr., Ing.    VIA service, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Dědinská 29
Kavkazská 1377/7    161 00 praha 6  
101 00 praha 10     tel: 606 569 963
      e-mail: via.service@seznam.cz

Kovář stanislav Ing., arch., csc.   A-speKTRUM, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2011   Jeremiášova 14
Jeremiášova 14     370 01 České Budějovice  
370 01 České Budějovice    tel: 387 422 890
tel: 387 319 246     fax: 387 319 246
e-mail: aspektrum@volny.cz   e-mail: upstudio@seznam.cz

Krajíček Libor RNDr.    Atelier T-plan, s.r.o
platnost autorizace do: 31.12.2016   Na Šachtě 497/9
Aubrechtové 3108/4    170 00 praha 7 – Holešovice  
106 00 praha 10     tel: 220 873 087
tel: 724 047 422     fax: 220 877 240 

e-mail: krajicek@t-plan.cz

Král Jan Ing.     JK envi s.r.o.
platnost autorizace do: 12.3.2013   Vyšehradská 320/49
pod pekařkou 1088/31    128 00 praha 2  
147 00 praha 4     tel: 221 979 382
tel: 602 166 066     fax: 221 979 381    

e-mail: kral@jkenvi.cz

Kratochvíl František RNDr.   RNDr. František Kratochvíl – Geologické služby
platnost autorizace do: 31.12.2016   poštovní 14
poštovní 14     594 01 Velké Meziříčí  
594 01 Velké Meziříčí    tel: 566 523 650
tel: 731 575 739     fax: 566 520 355
e-mail: kratochvil11@quick.cz
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Krejčová Jitka Ing.    sOM, s.r.o.
platnost autorizace do: 22.5.2013   pražská 900
Lucemburská 43     252 10 Mníšek pod Brdy 
130 00 praha 3     tel: 318 591 770
tel: 736 622 641     e-mail: krejcova@sommnisek.cz

Krivanka Ondřej Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016
Tylova 993 
436 01 Litvínov 
tel: 733 124 181  
e-mail: krivanka.ondrej@seznam.cz

Krkoška Čestmír Ing.    HYDROpROJeKT cZ a.s., OZ Ostrava
platnost autorizace do: 31.12.2016   Varenská 49
staroveská 154/129    729 02 Ostrava  
724 00 Ostrava – proskovice   tel: 596 638 329
tel: 596 768 188     fax: 596 638 328    

e-mail: cestmir.krkoska@hydroprojekt.cz

Křivanec Jan RNDr.    RNDr. JAN KŘIVANec - eKOsLUŽBY
platnost autorizace do: 31.12.2016   Nákladní 11
Jižní 3/1421     360 05 Karlovy Vary  
360 01 Karlovy Vary    tel: 603 293 697, 353 563 963
tel: 603 293 697     
e-mail: j.krivanec@centrum.cz

Křivka Vladimír Ing.    Ing. Vladimír Křivka 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Doudlevecká 495/22
Martinská 4     301 00 plzeň  
301 00 plzeň     tel: 377 233 055, 604 201 252
e-mail: krivka@top.cz    fax: 377 237 560
      e-mail: vladimir.krivka@enima.cz
         
Křížová Věra doc., Ing., Drsc.   Vysoká škola chemicko-technologická v praze
platnost autorizace do: 31.12.2011   Technická 5
přetlucká 1     166 28 praha 6  
100 00 praha 10     tel: 220 444 207
tel: 723 123 070     fax: 220 444 352
e-mail: verakrizova@seznam.cz   e-mail: vera.krizova@vscht.cz

Kubát Jiří Ing.     DIAMO, státní podnik, 
platnost autorizace do: 31.12.2016   správa uranových ložisek o.z.
Družstevní 274     28. října 184
261 01 příbram     261 13 příbram VII  
tel: 724 322 283     tel: 318 644 199
      fax: 318 644 148
      e-mail: Kubat@diamo.cz     

Kuběna Oldřich RNDr.    DeZA, a.s., Valašské Meziříčí 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Masarykova 753
U Byniny 634     757 28 Valašské Meziříčí 
757 01 Valašské Meziříčí    tel: 571 692 601
tel: 724 010 607     fax: 571 611 546    
e-mail: o.kubena@post.cz    e-mail: o.kubena@deza.cz
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Kubešová Alena Mgr., phD. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Závist 1159
Závist 1159     156 00 praha 5 – Zbraslav 
156 00 praha 5 – Zbraslav    tel: 724 039 528    
tel: 244 402 740
e-mail: alena.kubesova@seznam.cz     

Kučera Miloslav RNDr.    eNVIGeA, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Jánská 864/4
Hodky 55     480 01 Liberec  
463 51 světlá pod Ještědem   tel: 485 104 123 
tel: 603 267 842     fax: 485 148 522
e-mail: kucera.miloslav@quick.cz   e-mail: mbox@envigea.com    

Kučera petr doc., Ing., phD.
platnost autorizace do: 31.12.2016   prokofjevova 2 
prokofjevova 2     623 00 Brno  
623 00 Brno     tel: 547 382 958
tel: 603 148 813     e-mail: kucera@ekodilna.cz

Kučerová Andrea Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016
Osiková 1844 
500 08 Hradec Králové  
tel: 602 191 910  
e-mail: and.kucerova@seznam.cz

Kučírek pavel Mgr. 
platnost autorizace do: 31.12.2016
Dobiášova 863 
460 06 Liberec  
tel: 485 131 549,724 953 520 
e-mail: p.kucirek@tiscali.cz

Kuk Richard Ing.     pÚDIs, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Nad Vodovodem 2/3258
Hrabákova 11/1969    100 31 praha 10  
148 00 praha 4     tel: 602 662 530
      fax: 267 004 273
      e-mail: richard.kuk@pudis.cz 
       
Kulík petr Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   T. G. Masaryka 503 
T. G. Masaryka 503    738 01 Frýdek-Místek  
738 01 Frýdek-Místek    tel: 736 285 444
tel: 736 285 444     
e-mail: jolana.crhakova@seznam.cz

Kupec Josef RNDr.
platnost autorizace do: 31.12.2011
Axmanova 13 
623 00 Brno  
547 382 947, 602 513 203 
e-mail: josef.kupec@atlas.cz
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Kydlíček Jiří Ing.     environment Work
platnost autorizace do: 31.12.2016   Vstiš 45 - Wachtlův mlýn
Vstiš 45      334 41 Dobřany 
334 41 Dobřany     tel: 604 951 221
tel: 604 951 221
e-mail: jirikydlicek@centrum.cz     

Ládyš Libor Ing.     eKOLA group, spol. s r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Mistrovská 4
Kubelíkova 24     108 00 praha 10  
130 00 praha 3     tel: 274 784 927 - 9
      fax: 274 772 002
      e-mail: libor.ladys@ekolagroup.cz
                  
Landa Ivan doc. RNDr., Ing., Drsc.   eNVIsAN, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2011   Točník 14
Točník 14     267 53 Žebrák  
267 53 Žebrák     tel: 602 363 541

e-mail: envisan-horovice@quick.cz

Lapčík Vladimír prof., Ing., csc.   VŠB - Technická univerzita Ostrava
platnost autorizace do: 31.12.2016   17. listopadu 15
K Odře 67/10     708 33 Ostrava - poruba  
700 30 Ostrava – Výškovice   tel: 597 325 289
tel: 596 744 750     e-mail: vladimir.lapcik@vsb.cz
fax: 596 744 750 
e-mail: lapcik.lapeko@iex.cz

Láznička Vladimír Ing., phD.
platnost autorizace do: 31.12.2011 
Vojtova 3 
639 00 Brno  
tel: 608 624 949  
e-mail: laznickav@seznam.cz

Lenz stanislav RNDr.    Tebodin czech Republic, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   prvního pluku 20 
střimelická 2     186 59 praha 8
141 00 praha 4     tel: 251 038 300

e-mail: s.lenz@tebodin.cz

Lepka Miroslav Ing.    eNVING, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   staňkova 557/18a
Gruzínská 511/1     602 00 Brno  
625 00 Brno     tel: 541 240 857, 549 210 356, 603 917 090
tel: 777 230 846     fax: 541 240 857, 549 210 356   

e-mail: enving@enving.cz, lepka@enving.cz

Licková Gabriela Mgr., RNDr. phD.  MIsOT, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Blanická 20
Blanická 20     350 02 cheb  
350 02 cheb     tel: 354 436 299 
tel: 777 293 278     fax: 354 436 299 
fax: 354 436 299     e-mail: lickova@misot.net
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Lodr Jiří Ing.     Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
platnost autorizace do: 31.12.2016   Závodní 369/82
Rovná 84     360 06 Karlovy Vary  
362 63 Dalovice     tel: 725 051 820
tel: 604 201 118     fax: 353 240 271
fax: 353 220 181     e-mail: jiri.lodr@rsd.cz
e-mail: jiri.lodr@volny.cz
    
Lorencová Hana Ing., phD.   czech coal, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   V. Řezáče 315
Oblouková 1861     434 67 Most
438 01 Žatec     tel: 476 203 471, 602 489 673   
tel: 415 711 254     e-mail: h.lorencova@czechcoal.cz
e-mail: lorion@post.cz

Löw Jiří doc., Ing., arch.    Löw & spol., s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Vranovská 102
Vranovská 102     614 00 Brno  
614 00 Brno     tel: 545 576 250, 545 575 250
723 948 742     fax: 545 576 250   

e-mail: lowaspol@lowaspol.cz

Ludvík Vladimír RNDr.    eKOTeAM 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Veverkova 1343
Šafaříkova 484     500 02 Hradec Králové  
500 02 Hradec Králové    tel: 498 500 363, 603 224 626
tel: 603 224 626     fax: 498 500 320       
      e-mail: ekoteam@atlas.cz

Lundáková Ivana Ing.    středisko odpadů Mníšek, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   pražská 900
Obory 95     252 10 Mníšek pod Brdy 
263 01 Dobříš     tel: 318 591 770 
tel: 604 255 536     fax: 318 591 772       
      e-mail: lundakova@sommnisek.cz

Lusková Olga RNDr.    Diamo, s.p.
platnost autorizace do: 31.12.2011   471 27 stráž pod Ralskem   
471 26 Dubnice 124    tel: 487 894 202
tel: 603 297 123     e-mail: luskova@diamo.cz
e-mail: luskova@seznam.cz       

Magera Albín Ing.
platnost autorizace do: 31.12.2016
studentská 3/1556
736 01 Havířov – podlesí 
tel: 603 441 291 
e-mail: amagera@seznam.cz

Macháček Milan RNDr.    RNDr. Milan Macháček – eKOex Jihlava
platnost autorizace do: 31.12.2016   Holíkova 3834/71
Holíkova 3834/71    586 01 Jihlava  
586 01 Jihlava     tel: 567 308 871, 603 891 284 
tel: 603 891 284     e-mail: ekoex@iol.cz
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Makohuzová Zdenka Ing.    A - VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Bohumínská 61
Jeronýmova 398     710 00 Ostrava 10 
738 01 Frýdek - Místek    tel: 596 241 754
tel: 737 238 544      fax: 596 241 754    

e-mail: a-vital@volny.cz

Maňour Jiří prom.geol., csc.   Jiří Maňour
platnost autorizace do: 31.12.2011   sládkovičova 1306/11
sládkovičova 1306/11    142 00 praha 4  
142 00 praha 4     tel: 777 104 128, 241 724 014
tel: 241 724 014     fax: 241 724 014    
fax: 241 724 014
e-mail: manour@atlas.cz     

Mareček Jan prof., Ing., Drsc.   Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
platnost autorizace do: 31.12.2016   Zemědělská 1
Helfertova 22     613 00 Brno  
613 00 Brno     tel: 545 132 306
tel: 777 733 607     fax: 545 132 368       
      e-mail: marecekj@mendelu.cz

Marek Jan RNDr., csc.    Arcadis Geotechnika a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Korandova 8 
Korandova 8     147 00 praha 4  
147 00 praha 4      tel: 221 951 556, 234 654 224
tel: 241 727 498, 602 584 977   fax: 234 654 232   
      e-mail: marek@geotechnika.cz

Marek Jiří Dr., Ing.    Vodní zdroje ekomonitor, s.r.o. 
platnost autorizace do: 9.7.2012   píšťovy 820
Na Větrníku 1208    537 01 chrudim 
537 05 chrudim     tel: 469 682 303-05 
      fax: 469 682 310
      e-mail: marek@ekomonitor.cz

     
Marek Josef Ing.     Ing. Josef Marek - pROeKO
platnost autorizace do: 31.12.2016   Lužná 2a
ciolokovského 847/7    160 00 praha 6  
161 00 praha 6     tel: 220 105 215, 737 738 433 
tel: 737 738 433      fax: 220 105 215   
fax: 220 105 215     e-mail: marek-proeko@volny.cz

Marek přemysl RNDr.    MOTT MAcDONALD praha, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Národní 984/15 
Štěchovická 14/1858    110 00 praha 1  
100 00 praha 10     tel: 224 052 072, 221 412 800 
e-mail: premyslMarek@seznam.cz   fax: 221 412 810 (70) 
      e-mail: premysl.marek@mottmac.cz

Mareš Vlastimil Ing.    středisko chemické bezpečnosti, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Jinonická 329 
Čihákova 20     158 01 praha 5  
190 00 praha 9 
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Marťan pavel Ing.    Agroprojekta, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Na splávku 1182
strmá 1046     686 01 Uherské Hradiště  
686 05 Uherské Hradiště    tel: 572 556 608  
tel: 572 579 765  e-mail: pavel.martan@hitech.cz, pavel.martan@agroprojekta.cz

Martinovský Václav Ing.    MARTINOVsKÝ-sVHF, LIBeRec
platnost autorizace do: 31.12.2016   Nitranská 418
Jáchymovská 277/14    460 01 Liberec  
460 10 Liberec 10    tel: 603 834 867
tel: 485 150 186     e-mail: martinovsky@svhf.cz
fax: 480 150 186

Martiš Miroslav RNDr., csc.   Ústav aplikované ekologie LF ČZU
platnost autorizace do: 31.12.2011   nám. smiřických 1
Mánesova 7/1087     281 63 Kostelec nad Černými lesy  
251 01 Říčany     tel: 321 694 500
e-mail: martis@ri.ipex.cz, martis.m@quick.cz  fax: 321 694 500
      e-mail: martis@kostelec.czu.cz
     
Mayrhofer Benitto Ing., csc.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Makovského 1337/20
Makovského 1337/20    163 00 praha 6 – Řepy  
163 00 praha 6 – Řepy    tel: 235 325 573, 602 944 135
tel: 235 325 573, 602 944 135
e-mail: mayrhofer@seznam.cz   

Mertl Alexandr Ing.    Ing. Alexandr Mertl - ekologické inženýrství
platnost autorizace do: 31.12.2016   Trstěnice č. p. 106
Trstěnice č. p. 106    569 57 Trstěnice u Litomyšle 
569 57 Trstěnice u Litomyšle   tel: 431 634 530
tel: 777 903 767     fax: 461 634 530     
e-mail: mertl@iol.cz

Michele Libor Ing.    AQUA eNVIRO, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Ječná 1321/29a
sychrov 14     621 00 Brno  
621 00 Brno     tel: 541 634 258 
tel: 603 155 904      fax: 541 634 392    

 e-mail: michele@aquaenviro.cz

Mikšánek Otakar Ing.    ČIŽp OI Ostrava
platnost autorizace do: 31.12.2011   Valchařská 15
slatina č. 120     Ostrava 702 00 
742 93 slatina     tel: 595 134 170    
tel: 728 770 572     e-mail: miksanek@ov.cizp.cz

Mikyška cyril Ing.    Ing. cyril Mikyška - Atelier životního prostředí
platnost autorizace do: 31.12.2011   Braunerova 1681
Nad pískovnou 50    252 63 Roztoky u prahy
140 00 praha 4     tel: 02/20911419
      e-mail: azp@company.cz

Mitev pavel Ing.     AMec s.r.o.
platnost autorizace do: 20.8.2012   Křenová 58
Barvičova 33     602 00 Brno
602 00 Brno     tel: 773 068 161
tel: 725 607 974     e-mail: mitev@amec.cz
e-mail: pavel.mitev@seznam.cz
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Moravcová Olga Mgr., ph.D.   Česká geologická služba
platnost autorizace do: 31.12.2011   Klárov 3
Dykova 13     118 21 praha 1
101 00 praha 10     tel: 257 089 445, 724 975 866
      fax: 257 531 376
      e-mail: moravcova@cgu.cz

Morávková Milena Ing.    Ing. Milena Morávková – 
platnost autorizace do: 31.12.2016   projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie
Nevanova 1069/37    Nevanova 1069/37
163 00 praha 6 – Řepy    163 00 praha 6 - Řepy
tel: 235 311 346     tel: 235 311 346
e-mail: milmoravkova@volny.cz

Morvicová Ludmila RNDr.   peTeR MORVIc - eKOGeO
platnost autorizace do: 31.12.2016   Wolkerova 3
Wolkerova 287/3     250 91 Zeleneč
250 91 Zeleneč     tel: 736 603 126
tel: 776 680 933     e-mail: morvic@volny.cz

Motl Luboš Mgr.     environmentální a ekologické služby, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Jiráskova 413
Louhická 139     436 01 Litvínov
435 42 Litvínov - Hamr    tel: 476 731 517
tel: 417 633 256, 731 411 700 (bez sms)  e-mail: info@ees-servis.cz

Mudra pavel Ing.     Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko praha
platnost autorizace do: 31.12.2016   U Šalamounky 41/769
U Klavírky 1311/10    158 00 praha 5 - Košíře
150 00 praha 5 – smíchov    tel: 602 205 602
tel: 251 563 264
e-mail: mudra@seznam.cz

Müller pavel doc., RNDr., csc.   Česká geologická služba, pobočka Brno
platnost autorizace do: 31.12.2016   Leitnerova 22
Havraní 18     658 69 Brno
618 00 Brno     tel: 543 429 246, 602 789 397
tel: 602 789 397     fax: 543 212 370
e-mail: muller51@quick.cz    e-mail: muller@cgu.cz

Musiol pavel Ing.     Ing. Musiol, poradenské služby v oblasti ekologie
platnost autorizace do: 31.12.2016   vč. provádění studií a projektů
Velhartice 183     Velhartice 183
341 42 Kolinec     341 42 Kolinec
tel: 376  584 636, 602 450 888, 603 500 778  tel: 376  584  636, 602 450 888, 603 500 778
fax: 376 584 636     fax: 376 584 636  
e-mail: musiol.pavel@gmail.com

Mužík Radomír Mgr.    eIA seRVIs s.r.o.
platnost autorizace do: 26.5.2015   U Malše 20
A. Barcala 30     370 01 České Budějovice
370 05 České Budějovice
tel: 776 732 352
e-mail: rmusa@seznam.cz
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Mynář petr Ing.     INVeK s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Vinohrady 998/46
Rekreační 240/7e     639 00 Brno
635 00 Brno     tel: 546 211 349
tel: 603 223 591     e-mail: mynar@invek.cz
e-mail: mynar@atlas.cz
 
Navrátil petr Ing., csc.    Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,
platnost autorizace do: 31.12.2011   pob. Jablonec nad Nisou
stavbařů 6     Jungmannova 10
466 01 Jablonec nad Nisou   466 01 Jablonec nad Nisou
tel: 483 712 310     tel: 484 849 792
      fax: 484 849 794
      e-mail: navratil.petr@uhul.cz
     
Nehyba Jaromír Ing.    Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Veverkova 1335
Luční 180, Holohlavy    500 02 Hradec Králové
503 03 smiřice     tel: 495 533 196
tel: 495 533 196, 495 539 541   fax:  494 947 993
fax: 494 947 993     e-mail: nehyba@lesprojekthk.cz

Nejezchlebová Ivana Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016       
sekerkovy Loučky 82, Mírová pod Kozákovem
511 01 Turnov
tel: 481 311 207, 737 544 269
e-mail: i.nejezchlebova@quick.cz

Němečková Miluše Ing.    Ing. Miluše Němečková - eKOpLUs
platnost autorizace do: 31.12.2016   Ořechová 626 
Ořechová 626     294 71 Benátky nad Jizerou
294 71 Benátky nad Jizerou   tel: 776 133 015
tel: 776 133 015     e-mail: ekoplus@wired.cz

Németh Juraj Ing., csc.    NÉMeTH, s.r.o.
platnost autorizace do: 21.11.2013   Čechtín 32
Čechtín 32     675 07 Čechtín
675 07 Čechtín, okr. Třebíč   tel: 723 965 654, 733 325 408
tel: 568 881 403     fax: 733 325 408
fax: 568 881 403
e-mail: j.nemeth@seznam.cz

Nešpor Miroslav Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016 
Na Zádole 211
250 63 Veleň
tel: 602 375 603
e-mail: nespor.projekt@volny.cz

Neznal Martin Ing.    RADON, v.o.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Revoluční 164
Hornická 318     471 27 stáž pod Ralskem
471 27 stráž pod Ralskem    tel: 487 851 492, 602 285 621
      fax: 487 851 492
      e-mail: radon@comp.cz
 
Novák Jiří Ing., csc.    ekotechnika ® Brno
platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. svornosti 1
nám. svornosti 1     616 00 Brno
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616 00 brno     tel: 603 552 287, 530 344 568
tel: 603 552 287,530 344 568   fax: 530 344 568
fax: 530 344 568     e-mail: ekotechnika.brno@iex.cz, ekotechnika@sky.cz

Novák Milan RNDr.    Ochrana podzemních vod, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Bělohorská 31
Nad Manovkou 37    169 00 praha 6
161 00 praha 6     tel: 220 515 042, 605 215 884
      fax: 233 352 664
      e-mail: novak.m@opv.cz

Novák stanislav RNDr.    eGp Invest, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   ul. Ant. Dvořáka 1707
prakšická 990     688 01 Uherský Brod
688 01 Uherský Brod    tel: 572 632 127
tel: 572 637 405, 603 545 773   fax: 572 632 127
fax: 572 637 405
e-mail: novak.zp@iol.cz

Novák Václav Mgr.    ekologické studie a projekty
platnost autorizace do: 31.12.2016   Hřbitovní 449
Hřbitovní 449     398 11 protivín
398 11 protivín     tel: 724 083 707
tel: 382 252 017
e-mail: vaclav_novak@seznam.cz

Nováková Renata Ing.    profiodpady s.r.o.
platnost autorizace do: 15.6.2016   Vřesová 3006
Dvořákova 3802     276 01 Mělník
276 01 Mělník     tel: 725 794 872
      e-mail: info@profiodpady.cz
       
Novotný Ivo Ing., csc. 
platnost autorizace do: 31.12.2011       
Novodvorská 1037 
674 01 Třebíč 
tel: 568 829 733  
e-mail: novotny.ivo@seznam.cz

Novotný Libor Mgr.    Libor Novotný, geologie, odpady, životní prostředí
platnost autorizace do: 31.12.2011   stará 62
Resslova 1760/2     400 01 Ústí nad Labem
400 11 Ústí nad Labem    tel: 602 154 748
e-mail: nadmerna.obuv@volny.cz          
Novotný Mojmír Ing.    TRANscONsULT, s.r.o
platnost autorizace do: 31.12.2016   Nerudova 37
Wolkerova 935     500 02 Hradec Králové 
500 02 Hradec Králové    tel: 495 533 105
tel: 773 207 176     fax: 495 536 531
e-mail: mojma@centrum.cz    e-mail: novotny@transconsult.cz
          
Nykles Karel RNDr. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Lesní 174/3
Lesní 174/3     353 01 Mariánské Lázně
353 01 Mariánské Lázně    tel: 354 625 413
tel: 354 625 413     e-mail: ekologiam@o2active.cz
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Obal Libor Ing.     Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Janáčkova 1020/7
sokolí 487/6     702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
725 29 Ostrava – petřkovice   tel: 596 124 897, 602 418 360
tel: 602 418 360, 596 124  897   fax: 596 113 139
      e-mail: l.obal@teso-ostrava.cz
          
Obluk Václav Ing.    Ing. Václav Obluk - OsVČ
platnost autorizace do: 31.12.2016   Morseova 245
Lékořicová 166     109 00 praha
104 00 praha
tel: 604 825 980
e-mail: vaclav.obluk@volny.cz
         
Obršál Zdeněk Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016 
Tuněchody 114 
537 01 chrudim 1 
tel: 469 632 568, 603 256 471    
e-mail: zdenek.obrsal@seznam.cz

Obst petr RNDr.     petr Obst - G.L.I.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Havlíčkovo náměstí 839
Vilémov 35     396 01 Humpolec
396 01 Humpolec     e-mail: p.obst@gli.cz
tel: 606 674 162
         
Ondrůšek Tomáš Mgr.    DeKONTA, a.s.
platnost autorizace do: 12.3.2012   podhoří 328/28
Vlčnov 341     400 10 Ústí nad Labem
687 61 Vlčnov     tel: 235 522 252-3
tel: 724 081 452     fax: 235 522 254
e-mail: ondrusek@seznam.cz   e-mail: ondrusek@dekonta.cz
         
paciorková Jarmila Ing.    Ing. Jarmila paciorková - epRO
platnost autorizace do: 31.12.2016   U statku 301/1
Turgeněvova 3     736 01 Havířov
736 01 Havířov     tel: 596 818 570
tel: 602 749 482     fax: 596 818 570
      e-mail: eproj@volny.cz

pačesná Daniela RNDr., phD.   Dp ecO-cONsULT s.r.o.
platnost autorizace do: 15.6.2016   V Lukách 446/12
V Lukách 446/12     603 41 Hradec Králové
603 41 Hradec Králové    tel: 776 813 743
tel: 776 813 743     e-mail: dpacesna@eco-consult.cz
 
pantoflíček petr Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016       
přestavlky u Čerčan . p. 14
257 23 přestavlky u Čerčan  
tel: 317 777 888, 602 331 975  
e-mail: petrpantoflicek@quick.cz, petrpantoflicek@seznam.cz
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patrná Dana Ing.     Letiště praha, s.p.
platnost autorizace do: 31.12.2016   K letišti 6/1019
U zvoničky 10/7     160 08 praha 6
162 00 praha 6     tel: 220 111 809
tel: 720 179 752
e-mail: mpatrna@tiscali.cz
         
pavelka Tomáš Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016       
Opavská 1124 
708 00 Ostrava - poruba 
tel: 602 768 126  
e-mail: tpavelka@volny.cz

pavlíčková Jitka RNDr.    Magistrát hl. m. prahy
platnost autorizace do: 31.12.2011   Mariánské náměstí 2
Londýnská 67     110 00 praha 1
120 00 praha 2     tel: 236 004 383
tel: 224 256 711     fax: 236 007 074
      e-mail: jitka.pavlickova@cityofprague.cz
         
pavliš Radko RNDr.    Vodní zdroje chrudim, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   U Vodárny 137
Urxova 295     537 01 chrudim 2
500 06 Hradec Králové    tel: 469 637 101
tel: 495 268 903, 602 449 183    fax: 469 630 401
e-mail: radko.pavlis@seznam.cz   e-mail: vz@vz.cz

pechmanová Radka Mgr.    AQUATesT, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. Dr. M. Horákové 4
studentská 93     360 01 Karlovy Vary
360 07 Karlovy Vary    tel: 353 224 013, 723 303 239
tel: 353 332 169, 723 303 239   fax: 353 224 013
fax: 353 332 169     e-mail: karlovy_vary@aquatest.cz
e-mail: r.pechmanova@volny.cz

pešková Hana Ing.    DHW, s.r.o.
platnost autorizace do: 13.1.2016   Kostelní 165
Kostelní 165     381 01 Český Krumlov
381 01 Český Krumlov    tel: 606 606 986
tel: 606 606 986     e-mail: peskova.DHW@gmail.cz
e-mail: hanapeskova@email.cz

peták petr RNDr., csc. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
Na Hřebenkách 86 
150 00 praha 5 
tel: 602 212 279  
e-mail: petak@praha5.net

petira Oldřich Ing., csc.    VÚOs ceTA TOxILA
platnost autorizace do: 31.12.2011   532 18 pardubice – Rybitví
Hrubínova 1467     tel: 406 823 010
500 02 Hradec Králové
     
pipek Radovan RNDr.    R.p. GeO s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Ludvíkova ul. 210
Ludvíkova 210     735 41 petřvald
735 41 petřvald     tel: 603 261 683
tel: 603 261 683     e-mail: rpgeo@@seznam.cz
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píša Radek Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
Konečná 2770 
530 01 pardubice
tel: 466 536 610, 731 518 606   
e-mail: info@radekpisa.cz

píša Václav Ing.     ecOpROGRess, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Žatecká 1899
ČsA 39/2110     434 01 Most
434 01 Most     tel: 476 704 405
tel: 723 155 060     e-mail: pisa@ecoprogress.cz
       
píša Václav Ing., csc.    ATeM - Atelier ekologických modelů, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Hvožďanská 3/2053
Nad lesním divadlem 1117    148 01 praha 4
142 00 praha 4     tel: 241 494 425, 608 735 546 
tel: 608 735 546     fax: 241 494 425
      e-mail: atem@atem.cz

pištora Jiří Mgr.     Ministerstvo financí ČR
platnost autorizace do: 31.12.2016   Letenská 15
Nám. 14. října 1/1278    118 10 praha 1
150 00 praha 5     e-mail: jiri.pistora@mfcr.cz
tel: 257 329 344

pízová Naděžda RNDr.    RNDr. Naděžda pízová - eKOBÁZe
platnost autorizace do: 31.12.2016   Bavorská 856
Ke Koh - i - nooru 1456/5    155 00 praha 5
155 00 praha 5
tel: 777 311 175
e-mail: pizova@gmail.com

plaček Jan Ing.     sŽDc, s.o. sDc Liberec
platnost autorizace do: 31.12.2016   Nákladní 459, p.O.BOx 51
Bilejova 225     460 02 Liberec
463 03 stráž nad Nisou    tel: 972 365 458
      fax: 972 365 523
      e-mail: placekj@szdc.cz

plachý Vladimír Ing.    eMpLA AG, spol s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Za Škodovkou 305
prokopa Holého 459    503 11 Hradec Králové
500 02 Hradec Králové    tel: 495 218 875
tel: 777 769 087     fax: 495 218 875
      e-mail: plachy@empla.cz

plašil Jiří Ing.     Ing. Jiří plašil - zemědělská projektová kancelář
platnost autorizace do: 31.12.2011   Zábělská 23
Na dlouhých 82     312 00 plzeň
312 09 plzeň     tel: 377 461 067
tel: 377 260 565
        
plevová Ilova Ing.    pragoprojekt, a.s.
platnost autorizace do: 19.1.2016   Na Ryšánce 1668/16
Tomanova 6     147 00 praha 4
301 00 plzeň     e-mail: plevova@pragoprojekt.cz
e-mail: plevova.ilona@seznam.cz
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pokoj Jaromír Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
Kuršova 988/16 
635 00 Brno  
tel: 723 637 450, 546 215 011   
e-mail: jpokoj@seznam.cz

polenka evžen Ing.    Ing. evžen polenka - sdružení podnikatelů
platnost autorizace do: 31.12.2011   Jabloňová 2
Jabloňová 2     621 00 Brno
621 00 Brno     tel: 549 274 038
tel: 723 032 364
e-mail: epolenka@atlas.cz
         
polenka Miloš Ing.    GeOtest Brno, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Šmahova 112
Úprkova 15     659 01 Brno
621 00 Brno     tel: 548 125 340
tel: 541 225 324, 602 505 124   fax: 548 125 208
fax: 541 225 324     e-mail: polenka@geotest.cz

polenková Alena RNDr.    GeOtest Brno, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Šmahova 112
Úprkova 15     659 01 Brno
621 00 Brno     tel: 548 125 300
tel: 541 225 324     fax: 548 125 208
fax: 541 225 324     e-mail: apolenkova@geotest.cz

pondělíček Michael Mgr.    KpZ-Mgr. M. pondělíček
platnost autorizace do: 31.12.2016   plzeňská 659/70
plzeňská 659/70     266 01 Beroun
266 01 Beroun     tel: 602 268 908
tel: 602 268 908     e-mail: mpkpz@tiscali.cz

pospíchal Zdeněk Ing.    QZp.s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   podbabská 283/5
podbabská 283/5     621 00 Brno - Ivanovice
621 00 Brno – Ivanovice    tel: 603 826 910
tel: 541 227 037
fax: 541 227 037
e-mail: zpospich@sky.cz
       
pospíšilíková Marcela RNDr.   VODNÍ ZDROJe HOLeŠOV, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Tovární 1423
Karlovice 301     769 01 Holešov
768 43 Kostelec u Holešova    tel: 573 312 136
tel: 606 744 836     fax: 573 312 130
      e-mail: pospisilikova@vzh.cz
          
postbiegl stanislav Ing.    AMec s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Křenová 58
Milešovice 3     602 00 Brno
683 54 Otnice     tel: 735 607 978
tel: 732 224 583     e-mail: postbiegl@amec.cz
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pozděna petr Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
Lonkova 470 
530 09 pardubice
tel: 603 289 332    
e-mail: ppozdena@seznam.cz

procházka Jiří RNDr.    eKOAUDIT, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   podnásepní 1h
Botanická 32     602 00 Brno
602 00 Brno     tel: 543 235 063, 602 555 230
tel: 602 555 230, 543 235 063   e-mail: prochazka@ekoaudit.cz
        
přibáň Václav Ing.    MeGA, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   471 27 stráž pod Ralskem
Jáchymovská 273     tel.: 0425 556 65
460 10 Liberec     fax.: 0425 555 37
         
přílepek Radek Ing.    FARMTec, a.s., Oblastní inspektorát Tábor
platnost autorizace do: 11.11.2012   chýnovská 567
sudoměřice u Tábora 131    390 02 Tábor
391 36 sudoměřice u Tábora   tel: 381 210 354, linka 428
      fax: 381 210 431
      e-mail: rprilepek@farmtec.cz
         
ptáček Miroslav Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
pražská 86 
281 61 Kouřim  
tel: 603 319 833  
e-mail: ekologie.mp@centrum.cz

Remenárová Darina RNDr. 
platnost autorizace do: 31.12.2011  
Nad Turbovou 19 
150 00 praha 5 
tel: 257 213 586 
fax: 257 213 586
e-mail: remenarova.d@volny.cz

Rimmel Vladimír Ing.    Regionální centrum eIA, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   chelčického 4
Náměstí 69     702 00 Ostrava 1
742 83 Klimkovice    tel: 596 114 440
tel: 603 112 170     fax: 596 114 440
      e-mail: rimmel@rceia.cz
         
Rosa Alexandr Ing.    RUBeNA a.s. Hradec Králové
platnost autorizace do: 31.12.2011   Akademika Bedrny 89
podůlšany 7     502 00 Hradec Králové
533 45 Opatovice nad Labem   tel: 495 753 319
tel: 466 981 076     e-mail: alexandr.rosa@rubena.cgs.cz
e-mail: rosaale@quick.cz

Rous Jiří Ing.     Ing. Jiří Rous pIReO
platnost autorizace do: 31.12.2011   J.V. sládka 3
Litoměřická 2084/8    415 01 Teplice
415 01 Teplice     tel: 417 533 189, 603 571 202
tel: 417 381 782     fax: 417 533 189
      e-mail: jiri.rous@pireo.cz
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Růžička Jaroslav RNDr.    RNDr. Jaroslav Růžička - eNVIKV
platnost autorizace do: 28.11.2013   Závodu Míru 579/1
Ondřejská 44     360 17 Karlovy Vary
360 01 Karlovy Vary    tel: 353 560 316
e-mail: jaroslav.ruzicka@iol.cz   e-mail: envikv@seznam.cz

Růžička Milan RNDr. 
platnost autorizace do: 31.12.2011  
Kollárova 25 
533 53 pardubice 19 - Ohrazenice  
tel: 466 411 094, 608 520 079  
e-mail: hmota@volny.cz

Růžičková Danuše Ing., csc. 
platnost autorizace do: 31.12.2011       
U Křižovatky 310/4 
159 00 praha 5 - Velká chuchle 
tel: 257 940 266, 604 343 211  

Ryšlavý Zbyněk RNDr., csc.   Ryšlavý Zbyněk RNDr.,csc.
platnost autorizace do: 31.12.2016   - environmentální konsultant
sametová 734     sametová 734
460 01 Liberec     460 01 Liberec
tel: 484 228 23     tel: 486 203 190
e-mail: zryslavy@hotmail.com
          
Řibřid Jiří Ing.     ÚJV ŘeŽ, divize energoprojekt praha
platnost autorizace do: 31.12.2016   Vyskočilova 3/741
Nad přívozem 1/1680    140 21 praha 4
147 00 praha 4     tel: 241 006 510, 602 293 877
tel: 244 462 812     fax: 241 006 509
      e-mail: ribrid@egp.cz

Říha Martin Ing., arch.    Útvar rozvoje hlavního města prahy
platnost autorizace do: 31.12.2011   Hradčanské náměstí 8
Roháčova 266/38     118 54 praha 1
130 00 praha 3     tel: 224 308 275
tel: 222 591 451     e-mail: riha@urm.mepnet.cz

sáňka Milan Ing.     Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta
platnost autorizace do: 31.12.2016   Kamenice 126/3
Mošnova 21     625 00 Brno
615 00 Brno     tel: 549 495 495
tel: 724 119 840     e-mail: sanka@recetox.muni.cz

schejbalová Kristina Ing.    AecOM cZ s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Trojská 92
sokolská 602     171 00 praha 7
793 76 Zlaté Hory    tel: 283 090 615
      fax: 283 090 658
      e-mail: kristina.schejbalova@aecom.com
          
schenk Rudolf Ing.    chemoprojekt, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Třebohostická 14
třída 17. listopadu 28    100 31 praha 10
750 02 přerov     e-mail: rschenk@chemoprojekt.cz
tel: 581 204 145
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simon Ivan Ing.     Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.,
platnost autorizace do: 31.12.2011   divize eNeRGOpROJeKT pRAHA
Řehořova 24     Vyskočilova 3
130 00 praha 3     140 21 praha 4
tel: 222 541 144, 775 286 767   tel: 241 006 920, 602 612 124
      fax: 241 006 929
      e-mail: simon@egp.cz
         
skácel Alexandr RNDr., csc. 
platnost autorizace do: 31.12.2016       
průkopnická 24 
700 30 Ostrava 
tel: 777 674 897  
e-mail: skacel.alex@seznam.cz

skořepa Jaroslav RNDr., csc.   AQUATesT, a.s. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   Geologická 4
sulice-Želivec 153    152 00 praha 5
251 68 Kamenice     tel: 604 210 658
tel: 604 210 658     fax: 234 607 723
      e-mail: skorepa@aquatest.cz

skořepa Zdeněk Ing.    ARcADIs Bohemiaplan s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Částkova 73
Bzenecká 4     326 00 plzeň
323 00 plzeň     tel: 371 411 214, 602 104 905
tel: 602 104 905     fax: 377 240 760
e-mail: skorepazdenek@email.cz    e-mail: skorepa@arcadisbp.cz

skoumal Vladimír, Dr. Ing.   eNeRGOTIs, s.r.o.
platnost autorizace do: 28.12.2014   Žižkova 5
Hrabenov 260     787 01 Šumperk
789 63 Ruda nad Moravou    tel: 602 694 164, 583 224 091
      fax: 583 224 094
      e-mail: skoumal@energotis.cz 

skoumal Zdeněk Ing.    KOVOpROJeKTA Brno, a.s.
platnost autorizace do: 28.11.2016   Šumavská 416/15
Kouty 106     602 00 Brno
675 08 Kouty      tel: 541 644 237
tel: 604 189 449
e-mail: skoumal.z@centrum.cz    

skybová Marie Ing., phD. 
platnost autorizace do: 22.5.2013       
Zahradní 241 
747 91 Štítina 
tel: 724 079 928  
e-mail: Marie.skybova@seznam.cz

slouka Jiří RNDr.    ekosystem, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   podkovářská 6
U hranic 19     190 00 praha 9
100 00 praha 10     tel: 731 413 538
tel: 606 630 016     fax: 222 531 639
      e-mail: slouka@ekosystem.cz
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smetana Josef Ing.    DIAMO s.p., o.z. správa uranových ložisek
platnost autorizace do: 31.12.2011   28. října 184
slunná 298     261 01 příbram VII
261 01 příbram     tel: 318 644 146
tel: 728 166 414     fax: 318 644 154
      e-mail: smetana@diamo.cz, smetanaj@diamo.cz

smutný Martin Mgr.    Integra consulting services, s.r.o
platnost autorizace do: 8.11.2014   pobřežní 18/16
Na panském 1121    186 00 praha 8
252 19 Rudná     tel: 234 134 236
tel: 724 110 779     fax: 234 134 236
      e-mail: martin.smutny@integranet.cz

soukup Josef doc., Ing., csc.   Fakulta výrobních technologií a managementu, UJep,
platnost autorizace do: 31.12.2011   Ústí nad Labem 
Kmochova 33     Hoření 93
400 11 Ústí nad Labem    400 96 Ústí nad Labem
tel: 603 834 385
         
stančo Radomír Ing.    BKB Metal, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Hlubinská 917/20
proskovická 41     702 00 Moravská Ostrava
700 30 Ostrava – Výškovice   tel: 736 627 141
tel: 736 627 141     fax:  597 488 100
e-mail: stancovi@volny.cz    e-mail: radomir.stanco@bkbmetal.cz

staněk Ivo RNDr.    DHV cR, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Černopolní 39
Ibsenova 11     613 00 Brno
638 00 Brno     tel: 545 425 231, 604 255 233
tel: 511 112 299     e-mail: ivo.stanek@dhv.com
e-mail: krtnik@centrum.cz

stanovský Jiří Ing.    Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Nádražní 2811
Na Výspě 18     738 01 Frýdek-Místek
700 30 Ostrava - Výškovice

starý Jiří RNDr.     NORTHGeO-RNDr. Jiří starý
platnost autorizace do: 19.6.2013   Brožíkova 130/4
Brožíkova 130/4     400 01 Ústí nad Labem
400 01 Ústí nad Labem    tel: 728 069 069
tel: 475 216 447
e-mail: jiristary@atlas.cz
  
stöhr eduard Ing.     ecOMOsT, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Budovatelů 2957
Jana Vrby 1717     424 01 Most
434 01 Most     tel: 476 202 894
tel: 476 705 761     fax: 476 202 894
e-mail: ecomost@seznam.cz   e-mail: ecomost@ecomost.cz

střelec Tomislav Ing., csc.   Ministerstvo životního prostředí
platnost autorizace do: 31.12.2016   Vršovická 65
Nábřeží spB 498     100 10 praha 10
708 00 Ostrava – poruba    tel: 724 346 257
e-mail: tomislav.strelec@seznam.cz   e-mail: tomislav_strelec@mzp.cz
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studený Miroslav RNDr.    Fakultní nemocnice Olomouc
platnost autorizace do: 31.12.2016   I.p. pavlova 6
Dvořákova 23     779 00 Olomouc
779 00 Olomouc     tel: 606 710 016   
tel: 606 710 016, 606 710 951    e-mail: studenym@fnol.cz
e-mail: m.studeny@volny.cz
        

sulek Bohumil Ing., csc. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
Na pláni 2863/9 
150 00 praha 5 
tel: 602 353 194    
e-mail: bob.sulek@seznam.cz

sviták Jan Ing.     Výzkumný ústav vodohohospodářský T.G.M. praha,
platnost autorizace do: 31.12.2011   pobočka Ostrava
Glinkova 570/7     Macharova 5
721 00 Ostrava – svinov    702 00 Ostrava – přívoz
tel: 596 966 443     tel: 596 134 181
      fax: 596 134 180
      e-mail: jan_svitak@vuv.cz

svoboda Milan Ing.    Tebodin czech Republic, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   prvního pluku 20/224
Jiránkova 1135     186 59 praha 8 - Karlín
163 00 praha 6 - Řepy    tel: 251 038 255
e-mail: svoboda@tebodin.cz   fax: 251 038 219
 
svobodová Alena Ing.    Vodní zdroje Holešov, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Tovární 1423
Hanácká 336     769 01 Holešov
769 01 Holešov     tel: 573 312 121
tel: 573 397 411     fax: 573 312 130
      e-mail: svobodova@vzh.cz

svobodová Jana Ing.    Integra consulting services, s.r.o
platnost autorizace do: 5.11.2012   pobřežní 18/16
Hogerova 13     186 00 praha 8
152 00 praha 5     tel: 234 134 236
tel: 723 132 319     fax: 234 134 236
      e-mail: jana.svobodova@integranet.cz

svobodová Jiřina Ing.    Ing. Jiřina svobodová DepOs 1
platnost autorizace do: 31.12.2011   Čs. armády 1079/30
Čs. armády 1079/30    405 01 Děčín
405 01 Děčín     tel: 604 242 976
tel: 412 513 054     e-mail: deposdecin@volny.cz

sýkora Milan Ing., csc., eUR ING   HYDROpROJeKT cZ, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Táborská 31
U Krčské vodárny 1133    140 16 praha 4
140 00 praha 4     tel: 724 020 867
tel: 724 020 867     fax: 261 215 186
      e-mail: milan.sykora@hydroprojekt.cz
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Šafařík Václav Ing.    ReNVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   U Vodojemu 1275/34
U Vodojemu 1275/34    693 01 Hustopeče u Brna
693 01 Hustopeče u Brna    tel: 519 323 861, 603 544 915
tel: 519 323 861, 603 544 915   fax: 519 323 861
fax: 519 323 861     e-mail: renvodin@renvodin.cz

Šebela Vladimír doc., phDr., Ing., csc.  Šebela - eKO servis 
platnost autorizace do: 31.12.2011   Fibichova 16
Fibichova 16     690 02 Břeclav
690 02 Břeclav     tel: 519 322 722
tel: 519 322 722     fax: 519 322 722
fax: 519 322 722
e-mail: sebela.vladimir@iol.cz

Šikula Tomáš Mgr.    HBH projekt, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 14.4.2013   Kabátníkova 5
Šumavská 34     602 00 Brno
602 00 Brno     tel: 539 090 040, 605 536 053
      fax: 539 090 000
      e-mail: t.sikula@hbh.cz

Šimunek Ondřej Ing.    správa cHKO ČR, správa cHKO Český kras
platnost autorizace do: 4.2.2013   Karlštejn 85
Fügnerova 809     267 18 Karlštejn
266 01 Beroun 2     tel: 311 681 713
tel: 311 622 578     fax: 311 681 713
e-mail: juan.atahualpa@mybox.cz   e-mail: ceskras@schkocr.cz
          
Šináglová Růžena Ing.    státní úřad pro jadernou bezpečnost (sUJB)
platnost autorizace do: 31.12.2016   senovážné náměstí 9
Roudnická 445/6     110 00 praha 1
182 00 praha 8     tel: 222 958 595
e-mail: ruzena.sinaglova@seznam.cz  e-mail: ruzena.sinaglova@sujb.cz

Škára Jiří Ing.     AQUATesT, a.s. praha - divize Liberec
platnost autorizace do: 31.12.2016   Husitská 133/49
Jáchymovská 270/28    460 07 Liberec 7
460 10 Liberec 10    tel: 485 152 611
tel: 485 150 867     fax: 485 152 652
fax: 485 150 867     e-mail: skara@aquatest.cz
  
Štancl Luboš, Ing.    AZ GeO, s.r.o.
platnost autorizace do: 19.5.2015   Masná 1493/8
Antošovická 256/54    702 00 Ostrava
711 00 Ostrava     tel: 596 114 030
tel: 603 874 098     fax: 596 114 030
      e-mail: stancl@azgeo.cz

Štýs stanislav Ing., Drsc. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
Ant. Dvořáka 2190 
434 01 Most 
tel: 602 406 212    
e-mail: stys@ecoconsult.cz
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Šutera Václav Ing.    p-eKO, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Masarykova 109/62
pod Vodojemem 1    400 01 Ústí nad Labem
400 10 Ústí nad Labem    tel: 475 211 822
tel: 724 021 916     fax: 475 214 828
      e-mail: sutera@p-eko.cz
         
Švábová Nezvalová Jana Mgr.   AMec s.r.o.
platnost autorizace do: 29.4.2014   Křenová 58
pavlovova 19     602 00 Brno
568 02 svitavy     tel: 543 428 326
tel: 608 129 375     fax: 543 240 676
      e-mail: nezvalova@amec.cz

Talavašek Josef Ing.    Báňské projekty Teplice, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Kollárova 1879/11
Jungmannova 766/2    415 36 Teplice
415 01 Teplice     tel: 417 559 134
tel: 474 540 954     fax: 417 559 222
e-mail: talavasek@seznam.cz   e-mail: talavasek@bpt.cz
          
Teska Jaroslav Ing.    eNVI-TRADe s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Klínec 168
Klínec 168     252 10 Klínec
252 10 Klínec     tel: 311 440 003, 736 612 787, 736 612 785
tel: 311 440 003, 736 612 787, 736 612 785  e-mail: info@envi-trade.cz
e-mail: info@jaroslavteska.cz

Tichotová přibyslava Ing.    Ing. přibyslava Tichotová - eKOTIp®
platnost autorizace do: 31.12.2016   pavlíkova 601
pavlíkova 601     142 00 praha 4
142 00 praha 4     tel.: 603 517 601
tel.: 603 517 601     e-mail: ekotip@tichotova.cz

Tížková Věra RNDr.    G-consult, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Trocnovská 794/9
Baarova 976/7     702 00 Ostrava
709 00 Ostrava     tel: 597 430 932, 602 781 126
      e-mail: tizkova@g-consult.cz

Toman Josef Ing., csc. 
platnost autorizace do: 31.12.2011       
pod Královkou 1/1942 
169 00 praha 6 - Břevnov  
tel: 220 513 096, 606 810 874  
e-mail: jostoman@quick.cz

Tomášek Josef Ing., csc.    středisko odpadů Mníšek, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   pražská 900
Klínec 150     252 10 Mníšek pod Brdy
252 10 Mníšek pod Brdy    tel: 318 591 771, 603 525 045
      fax: 318 591 772
      e-mail: tomasek@sommnisek.cz
        
Tomek Igor RNDr. 
platnost autorizace do: 31.12.2016       
Na požáře 178/1 
760 01 Zlín
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Toniková Zuzana Ing.    Ing. Zuzana Toniková - eNVI-TON
platnost autorizace do: 31.12.2011   Nám. Interbrigády 3/949
Nám. Interbrigády 3/949    160 00 praha 6
160 00 praha 6     tel: 233 340 475, 604 530 664
tel: 233 340 475     fax: 233 340 475
fax:  233 340 475
e-mail: zuzana.tonikova@seznam.cz
         
Tovaryš petr Ing.     eNVIROAD, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   chelčického 4
Janského 1016     702 00 Ostrava
721 00 Ostrava svinov    tel: 596 114 456
tel: 596 962 869     e-mail: p.tovarys@enviroad.cz

Tucauerová Dagmar RNDr. 
platnost autorizace do: 31.12.2016       
Zahradní 400 
273 45 Hřebeč  
tel: 312 253 299  
e-mail: hig.dada@volny.cz

Tycová Miroslava Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
Boženy Němcové 14 
323 00 plzeň 
tel: 377 535 243, 603 428 665 
fax: 377 535 243   
e-mail: tycovam@tiscali.cz

Tylčer Jiří Ing.,csc.    AQ-test, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Havlíčkovo nábřeží 32
Šilheřovická 273     702 00 Ostrava
702 00 Ostrava – petřkovice   tel: 596 115 224
tel: 596 131 839     fax: 596 115 224
      e-mail: tylcer@aq-test.cz

Uhmann petr Ing.     Lummus Global, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2011 ABB   Milady Horákové 13
plachty 12a     656 80 Brno
634 00 Brno     tel: 545 517 441
      fax: 545 517 499
      e-mail: petr.uhman@cz.abb.com

Úlehla Tomáš Mgr.    statutární město Zlín
platnost autorizace do: 31.12.2011   náměstí Míru 12
Obeciny VI/3602     761 40 Zlín
760 01 Zlín     tel: 577 630 136
tel: 577 226 361, 604 220 340, 606 554 737  fax: 577 432 911
fax: 577 439 972     e-mail: t.ulehla@tiscali.cz
e-mail: tomasulehla@muzlin.cz

Urbanec petr Ing.     UNIe - sdružení osob nakládajících s odpady
platnost autorizace do: 31.12.2011   Na Nivách 20
střítež u Českého Těšína 251   704 00 Ostrava - Zábřeh
739 59 střítež u Českého Těšína   tel: 693 354 805
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Utíkalová pavlína Mgr.    ecological consulting, a.s.
platnost autorizace do: 25.3.2013   Na střelnici 48
pohořany 21     779 00 Olomouc
783 16 Dolany     tel: 585 203 166
      fax: 585 203 169
      e-mail: pavlina.utikalova@ecological.cz
        
Vacek Michal Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016
Kunín 90 
742 53 Kunín  
tel: 739 521 873    
e-mail: michalvacek@email.cz

Vacek Oldřich RNDr., csc. 
platnost autorizace do: 27.9.2012       
Úholičky 209 
252 64 Úholičky 
tel: 220 930 409  
e-mail: ovacek@volny.cz

Václavík Jaroslav Ing.    Ing. Jaroslav Václavík eKOVA
platnost autorizace do: 31.12.2011   Dolní Nětčice 104
Dolní Nětčice 104    753 54 soběchleby
753 54 soběchleby    tel: 581 627 342
tel: 581 627 342     fax: 581 627 342
fax: 581 627 342     e-mail: vaclavik.ekova@tiscali.cz

Václavíková eliška Mgr.    Ametyst, o.s.
platnost autorizace do: 7.3.2013   Koterovská 84
Kváskovice 17     326 00 plzeň
387 19 Drážov     tel: 377 444 084
tel: 383 388 095, 724 520 290   e-mail: vaclavikova@ametyst21.cz

Vácha Jiří RNDr.     Wastech, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Ostružinová 36
pražská 2979     106 00 praha 10
415 01 Teplice     tel: 475 207 888
      fax: 475 210 920
      e-mail: vacha@wastech.cz
         
Valentin Alexandr Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016       
Jáchymovská 269 
460 10 Liberec 
tel: 607 766 131  
e-mail: alex.valentin@seznam.cz

Valíček svatopluk Ing.    AQD-envitest, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Brandlova 6
Jamnická 54     702 00 Ostrava
738 01 staré Město    tel: 596 115 224
tel: 558 631 601     fax: 596 115 224
      e-mail: valicek@aqd-envitest.cz
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Valtr pavel Ing., aut. arch.    URBIOpROJeKT plzeň,
platnost autorizace do: 31.12.2011   ateliér urbanismu, architektury a ekologie
Masarykova 29     Bělohorská 3
312 06 plzeň     301 64 plzeň
tel: 606 616 400     tel: 377 227 068, 377 227 057
e-mail: valtr.p@volny.cz    fax: 377 227 068
         
Vaněčková Markéta Mgr.    sUDOp Brno, spol. s.r.o.
platnost autorizace do: 8.12.2013   Kounicova 26
Mánesova 744     611 36 Brno
572 01 polička     tel: 541 175 039
      e-mail: vaneckova@sudop-brno.cz

Varga pavel Ing.     DIAMO, státní podnik,
platnost autorizace do: 23.4.2014   odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Českodubská 121     Máchova 201
463 52 Osečná     471 27 stráž pod Ralskem
tel: 485 179 054, 606 423 363   tel: 487 892 083
e-mail: pavel.varga@seznam.cz   fax: 487 894 726
      e-mail: varga@diamo.cz      

Vargová Jiřina RNDr.    Krajský úřad Libereckého kraje -
platnost autorizace do: 31.12.2011   Odbor hospodářského a regionálního rozvoje
J. Hory 13     U Jezu 624
466 04 Jablonec nad Nisou   461 80 Liberec
tel: 603 258 954     tel: 485 226 576
e-mail: jirina.vargova@seznam.cz   e-mail: jirina.vargova@kraj-lbc.cz    
          
Vašíček Ladislav Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
Mezi Mlaty 804/30 
697 01 Kyjov 
tel: 602 508 264,  518 614 343  
e-mail: lad.vasicek@a-contact.cz

Vašíček Václav RNDr.    RNDr. Václav Vašíček
platnost autorizace do: 31.12.2016   Lidická 369
Jiráskova 403     530 09 pardubice
517 42 Doudleby nad Orlicí   tel: 604 319 301
tel: 604 319 301
e-mail: vvasicek@quick.cz
  
Vavrečková Jitka Ing.    UNIGeO, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Místecká 329/258
Nerudova 603     720 00 Ostrava - Hrabová
793 76 Zlaté Hory    tel: 584 425 307, 724 622 988
tel: 739 521 874      e-mail: vavreckova.jitka@unigeo.cz
e-mail: vavreckova8@seznam.cz   
          
Včíslová Božena RNDr.    e.I.A. cONsULT
platnost autorizace do: 31.12.2011   Jeseniova 155
Žandovská 306     130 00 praha 3 - Žižkov
190 00 praha 9     tel: 777 821 439
tel: 777 821 439 
e-mail: vcislova@seznam.cz
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Večeř František Ing.    Ing. Večeř František - AGReKO
platnost autorizace do: 31.12.2011   Karoliny světlé 2
Šlikova 4     779 00 Olomouc
779 00 Olomouc – samotišky   tel: 585 414 150, 602 776 016
tel: 585 383 059     fax:  585 414 148
      e-mail: agreko@volny.cz

Vejr Martin Ing. 
platnost autorizace do: 22.5.2013       
Křešínská 412 
262 23 Jince 
tel: 607 863 335  
e-mail: mvejr@centrum.cz

Velický pavel Ing., ph.D.    Ingstav Ostrava, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Novoveská 22
Zdeňka Štěpánka 1879/4    709 06 Ostrava
708 00 Ostrava – poruba    tel: 596 623 532, 602 578 232
      fax: 596 623 562
      e-mail: velicky@ingstav.cz
         
Veselý pavel Ing.     DeKONTA, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   Volutova 2523
Lamačova 906     158 00 praha 5
152 00 praha 5     tel: 235 522 252, 724 040 042
tel: 724 040 042     fax: 235 522 254
e-mail: vesely.p.j@volny.cz   e-mail: vesely@dekonta.cz

Veverka Zdeněk Ing.    UNIVeRZA - sop, s.r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   střekovská 1345
Bedřichovská 1958/8    182 00 praha 8 - Kobylisy
182 00 praha 8 – střížkov    tel: 222 981 809
tel: 604 844 441     e-mail: univerza@univerza.cz

Víta Radovan Ing.    Magistrát města Kladna
platnost autorizace do: 31.12.2016   nám. starosty pavla 44
Karla pazdery 91, Kyšice    272 01 Kladno
273 51 Unhošť     tel: 312 604 111 (222)
tel: 312 699 014, 602 662 882   fax: 312 628 021
      e-mail: vita@mestokladno.cz

Vítek stanislav Ing.    Gsp, s.r.o., Ostrava
platnost autorizace do: 31.12.2011   Klimkovická 142
Opletalova 3/610     708 00 Ostrava - poruba
736 00 Havířov – Šumbark   tel: 596 924 448 – 9
tel: 606 873 319     fax: 596 924 449
      e-mail: gsp@gspova.cz

Vlček Roman, Mgr.    earth Tech cZ s.r.o.
platnost autorizace do: 29.4.2014   Trojská 92
spáčilova 3080/36    171 00 praha 7
767 01 Kroměříž     tel: 725 596 260
tel: 774 226 337     fax:  283 090 658
e-mail: hydrogeo@seznam.cz   e-mail: Roman.Vlcek@earthtech.cz
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Vohralíková Jana Ing.    Tractebel engineering, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2016   pernerova 168
Dvakačovice 29     531 54 pardubice
538 62 Dvakačovice    tel: 466 818 339, 607 594 836
tel.: 469 692 643     fax: 466 818 190
      e-mail: jana.vohralikova@gdfsuez.com

Vokurková Radka Ing. 
platnost autorizace do: 10.5.2014 
Krnsko 159 
294 31 Krnsko  
tel: 777 331 771 
fax: 326 326 940   
e-mail: radka.vokurkova@mboleslav.cz

Vomáčková Marie Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2011  
5. května 885 
391 65 Bechyně 
tel: 381 213 813 
fax: 381 213 813
e-mail: mvomackova@volny.cz

Vondráček Ladislav Ing.    eNVING, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 31.12.2016   staňkova 557/18a
Bělohorská 143     602 00 Brno
636 00 Brno     tel: 549 210 356
tel: 603 417 349     fax: 541 240 857
      e-mail: vondracek@enving.cz

Vorel Josef Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016 
Černohorská 611 
383 01 prachatice 
tel: 388 318 340, 603 263 437  
e-mail: vorel.josef@cbox.cz

Vorlová Barbora Ing.    GeT, s.r.o.
platnost autorizace do: 10.1.2015   Korunovační 29
Novákových 12     170 00 praha 7
180 00 praha 8     tel: 233 370 741
tel: 724 368 934     fax: 233 372 730
      e-mail: vorlova@get.cz

Vostal Dalibor Ing.    Ing. Dalibor Vostal
platnost autorizace do: 31.12.2011   smetanova 8
Kounicova 31     602 00 Brno
602 00 Brno     tel: 549 250 891
      fax: 549 250 891 
      e-mail: info@vostal.cz

Votočková Tereza Mgr.    Výzkumný ústav pozemních staveb
platnost autorizace do: 28.11.2013   -certifikační společnost, s.r.o.
Hrdlívská 524     pražská 16
273 05 smečno     102 21 praha 10 – Hostivař
tel: 607 634 422     tel: 281 017 246, 720 662 431
      fax: 281 017 241
      e-mail: tereza.votockova@vups.cz
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Vrabec Lubomír Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2011       
Foltýnova 15/1005 
635 00 Brno 
tel: 605 909 696  
e-mail: lubos.vrabec@seznam.cz

Vraný Miroslav Ing.    Farm projekt
platnost autorizace do: 31.12.2016   Jindřišská 1748
Jindřišská 1748     530 02 pardubice
530 02 pardubice     tel: 466 657 509, 602 434 897
tel: 466 657 509     fax: 466 657 509
fax: 466 657 509     e-mail: farmprojekt@volny.cz

Vrátná Iva Ing.     Ing. Iva Vrátná eKOLINe
platnost autorizace do: 19.6.2013   Ondříčkova 1960/2 
skalka 32     400 11 Ústí nad Labem
261 01 příbram     tel: 603 942 121
tel: 603 942 121     e-mail: iva@ekoline.org   

Vrbata Leoš RNDr.    Geotip
platnost autorizace do: 31.12.2016   Brdičkova 1914
Brdičkova 1914     155 00 praha 5
155 00 praha 5     tel: 256 134 51
      fax: 256 134 51
         
Vrbová Michaela Ing.    HBH projekt, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 17.5.2014   Kabátníkova 5
Bezručova čtvrť 839    602 00 Brno
664 34 Kuřim     tel: 549 123 424
tel: 603 389 238     fax: 549 123 456  
      e-mail: m.vrbova@hbh.cz
         
Vrdlovcová Michaela Ing.    Vrchní soud v praze
platnost autorizace do: 31.12.2016   Náměstí hrdinů 1300
Daškova 3089/32     140 00 praha 4
143 00 praha 4     tel: 261 196 320
tel: 222 963 203, 603 765 002   fax: 261 196 322
e-mail: vrdlovcova@volny.cz   e-mail: mvrdlovcova@rsoud.pha.justice.cz 

Vurm Karel Ing., csc.    KAReKO
platnost autorizace do: 31.12.2016   Ortenovo náměstí 13
Ortenovo náměstí 13    170 00 praha 7
170 00 praha 7     tel: 280 896 6
tel: 280 896 6      fax: 280 896 6
fax: 280 896 6

Vyhlas Zbyněk Ing.    Athos-co, s.r.o., praha
platnost autorizace do: 31.12.2016   pod Děkankou 1694/4
petržílkova 2266/14    140 00 praha 4
158 00 praha 5     tel: 261 217 066
e-mail: vyhlas.z@gmail.com   e-mail: vyhlas.z@athosco.cz

Vyhnálek Vojtěch RNDr., csc.   eIA seRVIs, s.r.o. 
platnost autorizace do: 31.12.2016   U Malše 20
Hodějovická 76     370 01 České Budějovice
370 06 České Budějovice – srubec   tel: 386 354 942, 606 687 268
tel: 606 687 268     fax: 386 354 946
      e-mail: vyhnalek@eiaservis.cz
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Wittner Miroslav Ing.    Hexion specialty chemicals, a.s.
platnost autorizace do: 31.12.2011   Tovární 2093
Mičurinova 1922     356 01 sokolov
356 01 sokolov 5     tel: 352 614 410
      e-mail: miroslav.wittner@hexion.com 

Zdražil Vladimír Ing.    Ústav aplikované ekologie LF ČZU 
platnost autorizace do: 31.12.2011   nám. smiřických 1
Tismice 128     281 63 Kostelec nad Černými lesy
282 01 Tismice     tel.: 321 694 500
tel: 321 623 518     fax.: 321 694 500
      e-mail: zdrazil@kostelec.czu.cz 

Zeman Zbyněk Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016 
K Loučkám 1685
436 06 Litvínov 
tel: 732 476 054     
e-mail: zbynek.zeman@volny.cz

Zemancová Monika Ing.    GeT, s.r.o.
platnost autorizace do: 10.1.2015   Korunovační 29
Dražická 144/6     170 00 praha 7
294 71 Benátky nad Jizerou   tel: 233 370 741
tel: 604 180 029     fax: 233 372 730
e-mail: zemonika@seznam.cz   e-mail: zemancova@get.cz

Zima Karel Ing.     Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc
platnost autorizace do: 31.12.2011   Tovární ul., 41
Lipová - Hrochov 84    772 00 Olomouc
798 45 suchdol u prostějova   tel: 585 243 429
tel: 731 405 255     fax: 585 243 410
      e-mail: zima@ol.cizp.cz
   
Zoch Martin Mgr.    DHV cR, spol. s r.o.
platnost autorizace do: 22.5.2013   sokolovská 100/94
Bratří Čapků 2890    186 00 praha 8 - Karlín
470 01 Česká Lípa    tel: 236 080 576, 731 502 237
tel: 604 200 163     fax: 236 080 560
      e-mail: martin.zoch@dhv.com    

Žák Vilém Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016       
sukova 1233 
271 01 Nové strašecí 
tel: 606 626 318  
e-mail: vilemzak@seznam.cz

Žídková pavla Ing. 
platnost autorizace do: 31.12.2016  
polní 293 
747 62 Mokré Lazce  
tel: 777 807 191 
fax: 553 716 960e 
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz
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Žlebek pavel RNDr.    RNDr. pavel Žlebek - ekoservis
platnost autorizace do: 31.12.2011   Mlýnská 58
Mlýnská 58     360 05 Karlovy Vary
360 05 Karlovy Vary    tel: 353 540 081, 606 606 599
tel: 353 540 081, 606 606 599
e-mail: pavel.zlebek@centrum.cz  
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