
 

 

12. 1. 2012 Praha – „hlásím vše“ pokročilí 

 19. 1. 2012 Hradec Králové – „hlásím poprvé“ začátečníci 

26. 1. 2012 Hradec Králové – „hlásím vše“ pokročilí 

 
Zákon č. 25/2008 Sb., ukládá subjektům (provozovatelům) povinnost ohlašovat 

od roku 2012 údaje z oblasti životního prostředí povinně elektronicky 

prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).  

ISPOP umožňuje příjem a zpracování vybraných hlášení v oblasti životního 

prostředí v elektronické podobě a jejich přenos příslušným orgánům veřejné 

správy. 

Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo životního prostředí, provozovatelem ISPOP je 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 

  
Účastníkům poskytne přehled nejčastějších chyb při vlastním výpočtu 

           SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. 

                            AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA 

                                 ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

                                   PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

                                                                  A 

                                      ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

 

                            VÁS ZVE NA SEMINÁŘ  
 



PROGRAM SEMINÁŘE 

„ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona o vodách, 

o ochraně ovzduší, o odpadech a o obalech“ 

19. leden 2012 Hradec Králové - začátečníci 
„ISPOP krok za krokem – ohlašuji prostřednictvím ISPOP poprvé“ 

Seminář je určen absolutním nováčkům, kteří ještě nikdy neohlašovali prostřednictvím ISPOP 

 a očekávají podrobné seznámení se systémem a ohlašovacími povinnostmi v roce 2012. 

12. leden 2012 Praha – pokročilí 

26. leden 2012 Hradec Králové – pokročilí 
„ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona o vodách, o ochraně ovzduší, 

o odpadech a o obalech“ 

Seminář je určen účastníkům, kteří již ohlašovali prostřednictvím ISPOP a mají zájem o informace 

k dalším ohlašovacím povinnostem z oblasti životního prostředí plněných prostřednictvím ISPOP. 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-09:50 

Ing. Pavla Jirůtková 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha  

ISPOP – OD REGISTRACE K ŘÁDNĚ PODANÉMU HLÁŠENÍ 

- zákon č. 25/2008 Sb. a jeho novela 

- podmínky práce v ISPOP 

- praktická ukázka práce v ISPOP - on-line 

 09:50-10:00 Přestávka na občerstvení 

10:00-11:30 

Ing. Pavel Machálek  

Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů 

ZPRACOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE (SPE)  
A OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ  
- novely právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší – stručný přehled 
- ohlašování agendy ovzduší za rok 2011 - formulář F_OVZ_ SPOJ  
- souhrnná provozní evidence - novinky ve vyplňování formuláře 

 11:30–12:30 Přestávka na oběd 

12:30-13:30 

Ing. Pavel Machálek  
Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů 

ZPRACOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE (SPE)  
A OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ  
- administrativní náležitosti ohlašování  
- praktická ukázka vyplnění formulářů 
 

13:30-14:45 

Ing. Pavla Jirůtková 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha 

OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DLE ZÁKONA O VODÁCH, O ODPADECH, O OBALECH 

OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ 

 14:45-15:00 Diskuse 

15:00 Ukončení semináře  



INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: 

Hana Šimánková 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

pobočka Hradec Králové 

Škroupova 719/7 

500 02 Hradec Králové 

mobil: 724 384 531 

hana.simankova@ekomonitor.cz 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

1. Registrace účastníků od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného 
programu v 9.00 hod., předpokládaný konec v 15.00 hod. 

 

Seminář Místo konání 
Termín 

konání 

Vložné vč. 

20% DPH 

Variabilní 

symbol 

A 

POKROČILÍ 
„hlásím vše“ 

Hotel Populus  

(parkování zdarma v okolí hotelu) 
U staré cihelny 2182/11,  

130 00 Praha 3 

12. ledna 

2012 
1530 Kč 120112 

B 

ZAČÁTEČNÍCÍ 
„hlásím poprvé“ 

Hotel Tereziánský dvůr 
(parkování zdarma pod hotelem) 

Jana Koziny 336,  

500 03 Hradec Králové 

19. ledna 

2012 
1530 Kč 120119 

C 

POKROČILÍ 
„hlásím vše“ 

Hotel Tereziánský dvůr 
(parkování zdarma pod hotelem) 

Jana Koziny 336,  

500 03 Hradec Králové 

26. ledna 

2012 
1530 Kč 120126 

 

2. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím poštou na adresu: Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s  r. o., provozovna Hradec Králové, Škroupova 719/7, 
500 02 Hradec Králové, nebo elektronicky s přihláškou v příloze 
na e-mail: hana.simankova@ekomonitor.cz (tel. 724 384 531) nejpozději 
týden před konáním semináře. 

 

mailto:hana.simankova@ekomonitor.cz


3. Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelové restauraci 
(polévka, hlavní chod, moučník) v ceně 120,- Kč včetně 20% DPH 
(100,- Kč bez DPH).  

4. Vložné na akci činí 1.530,- Kč včetně DPH 20 % (1275,- Kč bez DPH). 
Celková cena v případě zajištění oběda (vložné 1530,- Kč + oběd 120,- Kč)  
je 1650,- Kč včetně DPH 20% (1375,- Kč bez DPH).  

5. Vložné příp. stravné laskavě uhraďte na číslo účtu 
19-5234530277/0100 u KB Chrudim, (variabilní symbol dle tabulky) 
nejpozději týden před konáním semináře. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 
15053695, spis. značka zápisu v obchodním rejstříku C 1036 
u rejstříkového soudu v Hradci Králové, nebo v hotovosti u registrace. 

6. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné 
občerstvení během semináře (kromě oběda). 

7. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky 
u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení vložného 
dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 

8. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši 
přihlášku nebudeme moci akceptovat. 

9. Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují 
souhlas s organizačními pokyny a cenami. 

 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno 
bylo organizátorům doručeno nejpozději týden před konáním akce. 
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se 
akce nezúčastní, vložné  nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 
fakturujeme. 

 

 

 

 



 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář 

„ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona o vodách, 

o ochraně ovzduší, o odpadech a o obalech“ 

Přihlášku odešlete nejpozději týden před konáním akce na některý z níže uvedených kontaktů: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

provozovna Hradec Králové, Škroupova 719/7, 500 02 Hradec Králové 

 e-mail: hana.simankova@ekomonitor.cz 

 

Nehodící se škrtněte* 

 

titul, jméno,  

příjmení 

 

 

 

 

 

 

 

 

adresa plátce  

(firmy) 

 

 

č. účtu plátce  

 

DIČ (IČ)  

 

telefon  

 

e-mail  

 
Souhlasím – nesouhlasím * s pravidelným zasíláním elektronických nabídek služeb 

 a výrobků společnosti Vodní zdroje Ekomonitor. 

 vložné  1530,- Kč 

 oběd  120,- Kč 

AKCE VARIABILNÍ 

SYMBOL 

VLOŽNÉ 

 

OBĚD 

 

CELKEM 
VLOŽNÉ A OBĚD 

DATUM 

KONÁNÍ 

MÍSTO 

 KONÁNÍ 

Seminář A 120112 1530,- Kč 120,- Kč 1650,- Kč 12.1.2012 Praha 

Seminář B 120119 1530,- Kč 120,- Kč 1650,- Kč 19.1.2012 Hradec Králové 

Seminář C 120126 1530,- Kč 120,- Kč 1650,- Kč 26.1.2012 Hradec Králové 

 

Přihlašuji se k účasti na semináři  „ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona 

o vodách, o ochraně ovzduší, o odpadech a o obalech“ 

 

       poukazuji  částku  ………..………… Kč na účet číslo 19-5234530277/0100 KB Chrudim* 

 

      částka ve výši ………………… Kč bude uhrazena v hotovosti v den konání akce *   

 
 
                                   

DATUM, RAZÍTKO A PODPIS 

 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti VZ Ekomonitor 

mailto:hana.simankova@ekomonitor.cz

