
Firma AMEC s.r.o. (døíve INVESTprojekt NNC, s.r.o.) se od svého založení v roce 1990 
zabývá inženýrskými a konzultaèními èinnostmi se zamìøením na služby podnikùm, 
investorùm a státní správì v oblasti ochrany a tvorby životního prostøedí v Èeské 
republice a státech EU. Firma úspìšnì øešila stovky projektù v prùmyslu, energetice, 
dopravì, obchodu, logistice, hornické èinnosti, odpadovém hospodáøství a dalších 
oborech.

AMEC s.r.o. je prostøednictvím svých zamìstnancù držitelem tìchto odborných 
osvìdèení a autorizací:

autorizace pro oblast posuzování vlivù na životní prostøedí podle 

zákona è. 100/2001 Sb.
èinnost odbornì zpùsobilé osoby (OZO) ve smyslu zákona è. 76/2002 Sb. 
osvìdèení odborné zpùsobilosti pro geologické práce podle 

vyhlášky è. 206/2001 Sb.
autorizace ke zpracování rozptylových studií a posudkù dle zákona 

è. 86/2002 Sb.
autorizace k posuzování vlivù zámìrù a koncepcí na lokality NATURA 2000 

dle zákona è. 114/1992 Sb.
osvìdèení odborné zpùsobilosti pro posuzování vlivu zámìrù na veøejné 

zdraví dle zákona è. 93/2004 Sb.
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EKOLOGICKÁ ØEŠENÍ
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)
Hodnocení vlivu vývozu a investic na životní prostøedí (Exportní EIA)
Posuzování vlivù územnì plánovacích dokumentací a koncepcí na životní 
prostøedí (SEA)
Územní plánování a podpora stavebního øízení z hlediska životního prostøedí
Hodnocení vlivù na udržitelný rozvoj (SIA)
Zpracování žádostí o dotace z fondù EU a MMR, studie proveditelnosti, CBA
Ekologické audity pro tuzemské i zahranièní investory (Due Dilligence)
Technická podpora pro èeské a zahranièní investory
Hlukové studie, ochrana proti hluku
Rozptylové studie, odborné posudky
Posuzování vlivù na veøejné zdraví, hodnocení zdravotních rizik
Hodnocení vlivù na lokality NATURA 2000
Biologické hodnocení, biologický prùzkum
Dendrologický prùzkum, inventarizace zelenì
Krajinný ráz, vizualizace
Geografické informaèní systémy (GIS)
Aplikovaná geologie a hydrogeologie (staré ekologické zátìže, analýza rizik 
sanace, ekologická újma)
Ekologický outsourcing pro podniky a obce (podniková ekologie, zpracování 
POH, odpadové hospodáøství, provozní øády)
Služby pro provozovatele skládek odpadù
Geofyzikální mìøení nepropustnosti izolaèní folie 
Integrovaná prevence a omezování zneèištìní (IPPC)
REACH (Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek)
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