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Nabídka služeb v oblasti ochrany životního prostředí 

 

V oblastech ochrana přírody a krajiny, ochrany vod, udržitelné zemědělství, nabízíme své znalosti a dovednosti potvrzené 

14letou praxí v oboru ve státní i soukromé sféře. Znalost obou prostředí je výhodou, která se násobí… 

 

 

CO NABÍZÍME 

1. zpracování biologických hodnocení (autorizovaná osoba) pro investory a projektanty podle zákona 

114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny s týmem předních odborníků 

2. biologický dozor na stavbách 

3. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA KLÍČ – biologické hodnocení, EIA, GIS služby, kroky k odstranění překážek 

včetně legislativně správního servisu 

4. studie, přírodovědné průzkumy a monitoring rostlin a živočichů  

5. dendrologické průzkumy a hodnocení dřevin  

6. expertní posudky - k problémům v ochraně přírody a krajiny, ochraně vod,  

7. hodnocení krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., včetně 2D vizualizace 

8. školení v oblasti vodní politiky, ochrany přírody, environmentální legislativy, ekologických dotací 

 

 

                      

                     
Při práci jsou využívány standardní postupy, přístroje a vyhodnocení (ukázky z řešených projektů) 



OSOBNÍ REFERENCE  

 

 4 roky působení v České inspekci životního prostředí  - dokonalá znalost zákonů o životním prostředí a 

správním řádu, tvorba správních řízení o pokutách  

 

 8 let působení na Ministerstvu životního prostředí – tvorba novely vodního zákona, vyhlášek k vodnímu 

zákonu, metodických pokynů k zákonu o ochraně přírody a krajiny, metodické vedení nižších orgánů státní 

správy, vytvoření požadavků na biologické hodnocení, předseda zkušební komise pro biologické hodnocení, 

mezinárodní spolupráce v povodí Labe a Odry, osobní poradce několika ministrů v oblastech – obnovitelné 

zdroje energie a ochrana před povodněmi 

 

 Od r 2012 působení v soukromé sféře – za tu dobu více jak 50 kontraktů s právnickými i fyzickými osobami 

jako např. Ministerstvo dopravy, Výzkumný ústav vodohospodářský, Ředitelství silnic a dálnic, Český rybářský 

svaz, VRV a.s., SWECO Hydroprojekt a.s., Pöyry a.s., ARR s.r.o., Šindlar s.r.o., Ekotoxa s.r.o.  

 

 

 

Vybrané referenční projekty (2013 - 2012) 

 

 pro Bystrouška s.r.o. – Biologické posouzení provozu MVE na toce Čistá (2013) 

 pro SC Control s.r.o. – Biologické posouzení provozu MVE na toce Čistá (2013) 

 pro Jaroslav Ritter– Biologické hodnocení provozu MVE na toce Úpa (2013) 

 pro Ministerstvo Dopravy Biologické hodnocení úpravy plavební komory Srnojedy – Labe (2013) 

 Spoluautor knihy Význam retence vody v říčních nivách (2012)  
 Pro VRV a.s., Pöyry a.s., Hydroprojekt a.s., AGPOL s.r.o. - EIA a Biologické hodnocení rybích přechodů a revitalizací na 

řece Berounka, Skalice, Luhačovický potok, Tiský potok, Pnětlucký potok, PP Smolnického potoka, Matyáska, Studený 

potok, Moravanský potok (2013 -2012) 

 pro Český rybářský svaz – Biologické hodnocení stavby rybníků na Malé Skále (2013) aj. … 

 pro Ředitelství silnic a dálnic monitoring využívání stávajících mostních objektů na dálnici D1 (2012) a BH na 

komunikaci R6 (2013) 

 pro Šindlar s.r.o. - zpracování dílčích etap mezinárodního projektu CEFRAME v ochraně před povodněmi (ČR, SR, 

Rakousko, Maďarsko), (2012) 

 pro Ekotoxa s.r.o. - Analytické práce pro tvorbu nových operačních programů v ochraně přírody a ochraně vod pro 

období 2014-2021 (2012) 

 pro ARR s.r.o. - školení zaměstnanců firmy (Liberec) na téma: Dotační projekty v prioritní ose 1 OPŽP (2012)  
 pro VÚV v.v.i. - Strategie zvýšení konkurenceschopnosti pražského vědeckého institutu VUV v komerční i vědecké sféře v 

ochraně ŽP (2012) 
 

 

VÝHODY PRO VÁS:  

1. dokonalá znalost státní správy jejich práv a povinností 

2. dokonalá znalost správních řízení 

3. osobní kontakty s hlavními představiteli státní správy popř. i politickými  

4. zpracování posudků a biologických hodnocení pro 3 majitele MVE v KRNAP 

5. poradenské služby pro další 2 majitele MVE 

6. úspěšná obhajoba posudků u státní správy 

7. vysoce odborný tým – spolupracuji s předními uznávanými odborníky zejména z Univerzity Karlovy 

8. kvalita a dobrá cena 

9. bezproblémový, vstřícný a nadstandardní postoj k zákazníkovi je samozřejmostí  



 

Fotodokumentace z našich prací: 

       
 

 

       
 

        
  

              
 

 

KONTAKT 

Ing. Mgr. Michal Pravec 

Stará Osada 33 

Jablonec nad Nisou 

466 05 

 

Tel č. 1: 601 330 009 

Tel: č. 2: 602 750 257 

Email: mpravec@seznam.cz                         Web: www.ekologicke-poradenstvi.cz  

http://www.ekologicke-poradenstvi.cz/

