POZVÁNKA
NA ODBORNÝ SEMINÁŘ S DISKUSÍ
na té ma

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU
SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST STAVEBNICTVÍ
který pořádá

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.
1. akreditovaný ověřovatel environmentálního prohlášení o produktu v ČR

ve spolupráci se společností ECO trend s.r.o.
a Ministerstvem životního prostředí České republiky

dne 20.1. 2010 od 9:00 v budově MŽP ČR,
Vršovická 65 Praha 10, místnost č. 959

Seminář je bez vložného – registrační formulář je v příloze.
Díky podpoře pořadatelů, Ministerstva životního prostředí bude zajištěno občerstvení a konferenční místnost,
na oběd v jídelně MŽP Vás zve pořadatel VÚPS - Certifikační společnost.

Odborný garant:

Mgr. Tereza Votočková, tel. 720 662 431, votockova@vups.cz
vedoucí Akreditovaného certifikačního orgánu pro EPD

Na setkání se těší:

prom. biol. Pavel Šremer

Ing. Lubomír Keim, CSc.

Ing. Jan Matějka

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Výzkumný ústav pozemních staveb
Certifikační společnost s.r.o.

ECO trend s.r.o.

Odborný seminář Environmentální prohlášení o produktu se zaměřením na oblast stavebnictví

Orientační plánek
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 10 Praha 10
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CÍL SEMINÁŘE
Seznámit účastníky s novinkami v oblasti environmentálního značení - environmentálního prohlášení
o produktu (akreditace ověřovatele environmentálního prohlášení, ověřování, posuzování životního
cyklu produktu, komerční využití environmentálního prohlášení se zaměřením na oblast stavebnictví).
Podpořit zájem o využívání označení.
Získat zájemce z řad výrobců a poskytovatelů služeb o vytvoření environmentálního prohlášení a jeho
ověření a zapojení do mezinárodního systému EPD. Přispět k naplnění Národního programu environmentálního značení, především ustanovení oborových provozovatelů. Podnítit další rozvoj v této
oblasti.

ÚVODNÍ INFORMACE - VSTUP DO PROBLEMATIKY
Environmentální značení je jedním z dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí. Cílem značení
je odlišit produkty, které jsou v jednotlivých fázích životního cyklu šetrnější k životnímu prostředí než
produkty srovnatelné. Environmentální prohlášení o produktu – značení III. typu (EPD = Environmental Product Declaration) poskytuje kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu a představuje marketingový nástroj pro oslovení spotřebitelů orientovaných na kvalitu a životní
prostředí. Podnik sděluje svému okolí, že zná dopady svého produktu na životní prostředí a zavazuje
se k jejich postupnému omezování. EPD je zároveň nástrojem výrobce či poskytovatele služby
k řízení spotřeby materiálu a energií v průběhu výroby, užití a odstranění produktu. Pro spotřebitele
představuje možnost porovnání environmentálních parametrů obdobných výrobků ve světových
databázích (především mezinárodní systém EPD). Porovnání environmentálních údajů o produktu u
různých výrobců má významný inovační potenciál.
Národní program environmentálního značení byl schválen Usnesením vlády č. 26 ze dne 3.1.2007,
na základě kterého pro něj Ministerstvo životního prostředí stanovilo závazná pravidla. Cílem programu je povzbudit poptávku a nabídku takových produktů, které způsobují menší tlak na životní prostředí. Pravidla Národního programu navazují na požadavky norem řady 14000 pro značení III. typu
především ČSN ISO 14025, které stanovily postupy pro sestavení environmentálního prohlášení
o produktu, včetně provedení posouzení životního cyklu produktu. Veškeré údaje uvedené
v environmentálním prohlášení o produktu musí být nezávisle ověřeny. Je-li prohlášení orientováno
na spotřebitele, musí být ověření provedeno nezávislou třetí stranou.
V oblasti environmentálního značení III. typu však chybí informovanost, a to nejen v oblasti stavebnictví. Národní program také nebyl dosud naplněn (zatím byli akreditováni dva nezávislí ověřovatelé,
činnost oborových provozovatelů není naplněna).
Tento seminář navazuje na úvodní seminář, který byl pořádán dne 10.9.2008 v Praze pro
klienty VÚPS – Certifikační společnosti, s.r.o. ve spolupráci s ECO trend s.r.o. Seminář se
uskutečnil v rámci projektu, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
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PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁŘE
ÚVOD
1.

Zahájení: Ing. Lubomír Keim, CSc., Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost;
prom. biol. Pavel Šremer, Ministerstvo životního prostředí, 15 min.

2.

Environmentální prohlášení o produktu v rámci Národního programu environmentálního značení
Ing. Pavel Růžička, Ministerstvo životního prostředí, 30 min.

EPD A JEHO VYUŽITÍ
3.

Environmentální prohlášení o produktu - základní informace, příprava EPD
Ing. Jan Matějka, Ing. Luboš Nobilis, ECO trend s.r.o., 45 min.

4.

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení
Ing. Veronika Sochorová, Český institut pro akreditaci, o.p.s., 15 min.

Přestávka s občerstvením 15 min.
5.

Role CENIA v procesu tvorby EPD, Pavel Hrubý, CENIA, 30 min.

6.

Využití environmentálního prohlášení spotřebitelem; ověření EPD; Climate declaration - zkrácené EPD
Mgr. Tereza Votočková, Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, 15 min.

7.

Případová studie - společnost KB-BLOK systém, s.r.o., držitel 1.akreditovaného ověřeného prohlášení o
produktu v ČR, Ing. Martin Konečný, MBA, 15 min.

8.

Případová studie – společnost CORYDORAS, s.r.o., zástupce společnosti, která vydala env. prohlášení
o produktu, Ing. Václav Vachuška, 15 min.

Oběd 45 min.

LCA – POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU
9.

Posuzování životního cyklu produktu, Ing. Marie Tichá, MT Konzult, 60 min.

10. Využití LCA pro EPD,
Ing. Květoslava Remtová, CSc., Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, 60 min.
11. Pokyn pro začlenění env. aspektů do norem výrobků, Ing. Marie Tichá, MT Konzult, 15 min.
Občerstvení během diskuse

DISKUSE NAD ÚLOHOU OBOROVÝCH PROVOZOVATELŮ V EPD
12. Jmenování oborových provozovatelů
Ing. Pavel Růžička, Ministerstvo životního prostředí, 30 min.
13. Zajištění činnosti oborových provozovatelů
Ing. Lubomír Keim, CSc., Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, 15 min.
14. Diskuze k výběru a fungování oborových provozovatelů
15. Závěr semináře
Ing. Lubomír Keim, CSc., 15 min.

Organizační zajištění:
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REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - NÁVRATKA
účasti na odborném semináři
E NV I RO NME NT ÁL NÍ P RO HL ÁŠ E NÍ O P RO DUKTU S E Z AMĚ ŘE NÍ M
N A O BL AS T S T AV E BNI CTV Í
dne 20.1. 2010 od 9:00 v budově MŽP ČR, Vršovická 65 Praha 10, místnost č. 959

Prosím, vyplňte hůlkovým písmem nebo strojem a vraťte na adresu sekretariátu semináře:

Příjmení ................................................................................... Jméno .......................................................
Firma: .........................................................................................................................................................
Adresa firmy: …….......................................................................................................................................
E-mail .....................................................................

Příjmení ................................................................................ Jméno .....................................................
Firma: .........................................................................................................................................................
Adresa firmy: …….......................................................................................................................................
E-mail ............................................................................

Datum: ......................................

Podpis: ......................................................

Registrační formulář též ke staženi na ww.vups.cz

POKYNY PRO REGISTRACI:
Vyplněný registrační formulář prosím zašlete
- mailem na adresu houserova@vups.cz
- faxem na 281 017 241
nebo Váš závazný zájem sdělte mailem na houserova@vups.cz, s uvedením Vašeho jména,
názvu firmy a mailové spojení na Vás, nebo telefonicky na tel. 271 751 148

VUPS_Pozvanka_Program_EPD-2009_fin_leden03

5/5

