SYLABUS
PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NÁZEV PROGRAMU

ZÁKLADY PROBLEMATIKY ENVIROMENTU VE
VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

FORMA PROGRAMU

Prezenční

TYP PROGRAMU (A,M)

Program CŽV „typu M“ vzdělávací kurz pro širokou
veřejnost, zástupce státní správy a samosprávy

ČÍSLO AKREDITACE

Nerelevantní

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO
PROGRAMU
VÝŠE POPLATKU, ZPŮSOB A
TERMÍN JEHO ÚHRADY
DATUM ZAHÁJENÍ, DÉLKA
TRVÁNÍ PROGRAMU, ČASOVÝ
HARMONOGRAM

CÍLE, OBSAHOVÁ NÁPLŇ
PROGRAMU

Písemné přihlášky nutno zaslat na adresu
SU OPF Karviná, Univerzitní nám. 1934, Karviná 733 40,
nebo na email czv@opf.slu.cz , a to v termínu do zahájení
kurzu
600 Kč včetně DPH, na účet SU OPF č.101285316/0300
nebo v hotovosti na pokladně SU OPF. Variabilní symbol
bude sdělen po přihlášení minimálního počtu zájemců.
Termín úhrady: do zahájení kurzu
6 vyučovacích hodin (jednorázový seminář)
Datum konání bude upřesněno po naplnění minimální
kapacity kurzu.
Kurz je rozdělen do dvou témat – právo ŽP v EU a Veřejné
zakázky.
Cílem prvního části kurzu je poskytnout informace o politice
práva životního prostředí v EU. Jedná se o klíčové oblasti, jako
např. nakládání s odpady, s nebezpečnými odpady či
s obalovými odpady, klasifikace, balení a označování
nebezpečných látek, ochrana podzemních vod před
znečišťováním některými nebezpečnými látkami, řízení jakosti
vod ke koupání, jakost vody určené k lidské spotřebě, jakost
sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu
života ryb, posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší,
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na
životní prostředí, předcházení a snižování znečištění životního
prostředí. Cílem druhé části kurzu je vysvětlit základní pojmy, tj.
charakteristika veřejné zakázky, zadavatele veřejné zakázky,
druhy veřejných zakázek, druhy a lhůty zadávacího řízení a
rovněž kvalifikační předpoklady zadavatele. Dále pak postup při
zadávání veřejných zakázek a dohled nad dodržováním zákona o
veřejných zakázkách včetně ochrany proti nesprávnému postupu
zadavatele a také dohled nad zadáváním veřejných zakázek.

MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ
POČET ÚČASTNÍKŮ
ÚDAJE O PERSONÁLNÍM
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
ÚDAJE O PROSTOROVÉM
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO
ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU

Minimální počet účastníků - 8
Maximální počet účastníků - 15
Odborný garant kurzu: Mgr. Danuta Duda

ZPRACOVATEL SYLABU

Mgr. Danuta Duda

SCHVÁLIL, DATUM

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Výuka bude probíhat v budově SU OPF
Závěrečný test
Absolventům bude vydáno osvědčení

