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OBSAH SEMINÁŘE 

Ing. Hana Malčeková 

ChemEko podniková ekologie  
spol. s r. o. 

 

Ohlašovací povinnosti za rok 2017 podle zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech 

- průběžná evidence odpadů 
- hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 
- hlášení IRZ 
- ostatní ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech 
- příklady z praxe 
 

Ing. Pavel Koreček  

Městský úřad Chrudim,  
Odbor životního prostředí 
 - vodní hospodářství 

 

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

- vedení a ohlašování evidencí podle vodního zákona 
- ISPOP z pohledu vodoprávního úřadu 
 

Ing. Pavel Machálek  

Český hydrometeorologický ústav, 
Oddělení emisí a zdrojů  

 

Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového 
přiznání podle zákona o ochraně ovzduší 

- novinky pro ohlašování za rok 2017 
- náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE  
- výpočet poplatku a podání poplatkového přiznání  
- nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE 

 

HARMONOGRAM SEMINÁŘE 

8:30 – 9:00 Registrace 11:20 – 13:00 Odborný program 

9:00 – 11:00 Odborný program 13:00 – 13:50 Oběd 

11:00 – 11:20 Přestávka 13:50 – 15:30 Odborný program 

Seminář je akreditován u Ministerstva 

vnitra pod čísly akreditací: 

 AK/PV-1377/2012 a AK/VE-982/2012 
 

ISPOP A AKTUÁLNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI 

V OBLASTI VODNÍHO A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

A OCHRANY OVZDUŠÍ 



 

www.ekomonitor.cz 

FB: Konference a semináře Ekomonitor 

 

 
Pavla Hanušová 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
Tel: +420 469 318 422, Mobil: +420 702 148 819 

e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz  
 
 
 

 

1. Semináře se konají v: 

úterý 9. ledna 2018 
Hotel Prometheus, Brno 
Hudcova 367/78, Brno, www.hotel-prometheus.cz 

středu 10. ledna 2018 
Nové Adalbertinum, Hradec Králové  
Velké náměstí 32, Hradec Králové, www.noveadalbertinum.cz 

2. Registrace účastníků je vždy od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného programu v 9.00 hod., 

předpokládaný konec v 15.30 hod. 

3. Vyplněnou přihlášku zašlete  

do 5. ledna 2018 pro seminář konaný v Hotelu Prometheus, Brno  

do 5. ledna 2018 pro seminář konaný v Novém Adalbertinu, Hradec Králové  

4. Vložné na akci činí 1.750,- Kč/osobu včetně DPH. Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace činí 

vložné 1.450,- Kč/osobu včetně DPH. 

5. Vložné uhraďte:  

do 9. ledna 2018 pro seminář konaný v Hotelu Prometheus, Brno  var. symbol 180109 

do 10. ledna 2018 pro seminář konaný v Novém Adalbertinu, Hradec Králové  var. symbol 180110 

Preferujeme platbu převodem na číslo účtu 19-5234530277/0100 u KB Chrudim nebo v den konání akce  

v hotovosti u registrace (hlaste předem). Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu  

v obchodním rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Platba kartou nebo v eurech  

u registrace není možná. Vystavení zálohové faktury na vyžádání.  

6. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály, malé občerstvení a oběd.  

7. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci. 

8. Daňový doklad obdrží účastníci u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení vložného dříve, 

zašleme Vám jej na vyžádání. 

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

podmínkami. Bez řádně vyplněné přihlášky nebudete zařazeni do seznamu účastníků. 

10. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno  

do 5. ledna 2018.  Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby 

dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.  

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

PŘIHLÁŠKY, INFORMACE, STORNA 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ  
 
 
 
 
 
 

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete do 5. ledna 2018 na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
nebo na e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz  

 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník 
odesláním této přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. souhlas  
se zpracováním osobních údajů pro účely administrativy spojené s pořádáním konferencí a seminářů. 

*Nehodící se škrtněte! 

titul, jméno, příjmení  

titul, jméno, příjmení  
(další účastníci) 

 

název a adresa plátce 
(firmy) 

 

č. účtu plátce 
 

 

DIČ (IČ)  

telefon  

e-mail  
 

 (Označte prosím zřetelně seminář, na který se hlásíte a počet účastníků.) 

Datum a místo 
Variabilní 

symbol 

Vložné  
(přihlášení 1 osoby) 

Vložné  
(přihlášení 2 a více osob) 

Cena/os.   osoba Cena/os. osob 

9. 1. 2018 Brno 180109 1750,-  1450,-  

10. 1. 2018 Hradec Králové 180110 1750,-  1450,-  
 

      • částku ..……………….. Kč za vložné  
             poukazuji na účet č. 19-5234530277/0100 KB Chrudim (pod var. symbolem)* 
 

      • částku .………………… Kč za vložné 
             uhradím v hotovosti u registrace* 
 

Razítko a podpis objednatele, datum: 
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