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ANOTACE A PROGRAM SEMINÁŘE   

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační 
agenturou životního prostředí (CENIA) v současné době finalizuje projekt 
„Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí“, jehož náplní je vybudování a zprovoznění nového řešení, které  
od r. 2022 nahradí stávající Integrovaný systém plnění ohlašovacích 
povinností (ISPOP), který je v provozu od roku 2010. 
Nejvýznamnější změnou proti dosavadnímu systému je oddělení agendy 
správy subjektů, uživatelů a provozoven od vlastního podávání hlášení. 
Vzniká tak nový Centrální registr životního prostředí (CRŽP) a vedle něj 
bude samostatně provozována nová aplikace na podávání hlášení (ISPOP), 
která nabídne k využití webové formuláře namísto dosavadních ve formátu 
PDF. 
Seminář si klade za cíl seznámit s nejdůležitějšími změnami, které  
se bezprostředně dotknou všech ohlašovatelů agendy ovzduší podle zákona 
č. 201/2012 Sb., tj. souhrnné provozní evidence a poplatků  
za znečišťování podle § 15 zákona. Prostor bude věnován praktickým 
ukázkám práce s novým systémem CRŽP i vyplňování hlášení a jejich 
kontrole a podání. 
 

JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU: 

- Shrnutí změn způsobu ohlašování agendy ovzduší od roku 2022 

- Správa uživatelů v novém systému CRŽP 

- Registrace a správa provozoven v systému CRŽP 

- Ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatků 

prostřednictvím ISPOP od r. 2022 

- Nové kontrolní funkce formuláře F_OVZ_SPE 

- Přístup do nových systémů, podání a správa hlášení 

 

HARMONOGRAM 

8,15 – 9,00 registrace 

9,00 – 10,20 odborný program  

10,20 – 10,40 přestávka  

10,40 – 12,00 odborný program 

12,00 – 12,40 oběd 

12,40 – 14,00 odborný program 

14,15 ukončení semináře 

 



ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Datum konání: Webinář  se uskuteční v úterý 25. ledna 2022. Online registrace bude probíhat 

od 8,15 do 9,00. Plánované ukončení webináře je ve 14 hodin.  

2. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 14. ledna 2022 na adresu: Vodní 

zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail:  

alena.pecinova@ekomonitor.cz.  

3. Vložné na webinář činí 1.700,- Kč vč. DPH za osobu. Do ceny vložného je zahrnuta online 

účast na webinář a pracovní materiály v elektronické podobě. Snížené vložné ve výši  

1.500,-Kč vč. DPH na osobu hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků na tento webinář. Vložné 

laskavě poukažte na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 14. ledna 2022 pod 

variabilním symbolem 220125, nebo si můžete vyžádat zálohovou fakturu zaškrtnutím 

příslušného polička v závazné přihlášce. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka 

v obchodním rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové.  

4. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky e-mailem 

případně poštou. Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení vložného dříve, 

zašleme Vám jej na vyžádání. 

5. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními 

pokyny, cenami i storno podmínkami. V případě technických problémů na straně 

účastníka se registrační poplatek nevrací. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze 

písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 14. ledna 2022. 

Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby 

dodatečně fakturujeme. Nahlášení náhradníka je možné.  

6. Pro webinář: 

 Pro účast na webináři se obvykle stačí připojit přes zaslaný odkaz z aplikace CISCO 

WEBEX.  Ve výjimečných případech je třeba stáhnout aplikaci, a proto  

je vhodné zkontrolovat, zda Vaše organizace toto stažení povoluje a případně  

si povolení vyžádat u IT.  

 V den konání webináře zašleme všem přihlášeným do  8:15 hodin pozvání  

do učebny v aplikaci CISCO WEBEX z adresy alena.pecinova@ekomonitor.cz .  

 Aplikace Vás vyzve, abyste uvedli své jméno a e-mail, poté budete vpuštěni  

do učebny. 

 Po přihlášení k webináři si nechte vypnutý mikrofon i kameru.  

 Doporučujeme k poslechu webináře využit sluchátka (zejména pokud nejste 

v místnosti sami) ideálně s mikrofonem (pro možnost položení dotazu).  

 Pro kvalitní poslech webináře je zapotřebí mít optimální internetové připojení.  

Pro dotazy musíte nejprve zvednout v aplikaci ruku a přednášející Vás jmenovitě 

vyzve k dotazu, případně využijte chat aplikace (dotaz do chatu posílejte výhradně 

na everyone). 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ 

NOVÝ ISPOP A CRŽP  
Vyplněnou přihlášku zašlete (hodící se prosím zaškrtněte) nejpozději do 14. ledna 2022 

na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  
nebo na e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz 

 

*Hodící se zaškrtněte 

titul, jméno, příjmení  
 
 

titul, jméno, příjmení  
(další účastníci) 

 
 
 

název a adresa plátce 
(firmy) 

  
 
 

č. účtu plátce 
 

 

DIČ (IČ)  

telefon  

e-mail  

e-mail na účastníka/y  

vložné v Kč za cena bez DPH DPH cena s DPH počet 

osobu při vyslání 1 účastníka   1.405 295 1.700  

osobu při vyslání 2 a více 

účastníků  

z 1 organizace 

1.239,70 260,30 1.500  

 
 

Přihlašuji se k účasti na webináři  NOVÝ ISPOP A CRŽP dne 25. ledna 2022.  
Vložné celkem …………………… Kč, uhradím: 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 
220125* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 
 

 

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

Razítko a podpis objednatele, datum: 
 
 
 
 
 
 
 


