LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

NOVÉ KNIHY

Listy cukrovarnické a øepaøské jsou zaøazeny v øadì zahranièních bibliografických
databází, které zprostøedkují informace o publikovaných èláncích nebo i jejich plné
texty velkému poètu subjektù nemajích k dispozici titìný èasopis. Od letoního
únorového èísla bude plný obsah èlánkù dostupný zájemcùm (pøedevím z akademického prostøedí) prostøednictvím pøipravované databáze nazvané Central
and Eastern European Academic Source. Ta má být brzy zpøístupnìna veøejnosti.
Uvedená databáze je souèástí produktù americké informaèní spoleènosti (tajenka).
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Povinnosti firem v podnikové ekologii
Vydalo nakladatelství Envi Group, spol. s r. o.,
Tachov, 2008, 300 stran, cena 382 Kè
(vè. DPH), ISBN 978-80-904215-2-3.

Ne kadý je odborníkem na problematiku podnikové ekologie. Kadé
firmy, podnikatele èi manaera se vak
alespoò nìkteré povinnosti týkají.
Ukládá jim to nae i evropská legislativa bez ohledu na pøedmìt èi rozsah
jejich èinnosti. Nový prùvodce, vydaný v upraveném a rozíøeném rozsahu specializovaným nakladatelstvím,
pomùe zájemcùm snadno a rychle
v celém rozsahu zjistit, které povinnosti se jich týkají, a zároveò nabídne
jejich komplexní øeení.
Pøi koncipování pøíruèky zvolil
její autor jednotnou jednoduchou
a pøehlednou strukturu, umoòující
rychlou orientaci. Oblast podnikové
ekologie je rozdìlena do esti èástí:
a) Chemické látky a pøípravky podle zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a zákona
è. 59/2006 Sb., o prevenci závaných havárií.
b) Nakládání s odpady podle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech.
c) Ochrana a vyuití vod podle zákona è. 254/2001 Sb., o vodách.
d) Ochrana ovzduí podle zákona
è. 86/2002 Sb., o ovzduí.
e) Integrovaná prevence a Integrovaný registr zneèiování podle
zákona è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, zákona è. 25/2008
Sb., o integrovaném registru zneèiování, naøízení EPa Rady ES
è. 166/2006, kterým se zøizuje evropský registr únikù a pøenosù
zneèiujících látek.
f) Obalové hospodáøství podle zákona è. 477/2001 Sb., o obalech.
Ke knize patøí internetové e-doplòky (www.envigroup.cz), které obsahují dalí podrobnìjí údaje, které
se do titìné publikace nedostaly.
Pøíruèka by mìla ètenáøùm pomoci
naplnit vechny poadované povinosti a vyhnout se tak pøípadným
nepøíjemnostem ze strany správních
a kontrolních orgánù.

Tajenka z minulého èísla: BIOBUTANOL.
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