
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.  

člen Asociace institucí vzdělávání dospělých  

s akreditací u MV ČR 

 

Vás srdečně zve na webinář s názvem 

kktteerrýý  ssee  bbuuddee  kkoonnaatt::  

ve čtvrtek 7. ledna 2021 

ISPOP 

a aktuální ohlašovací 

povinnosti v oblasti vodního  

a odpadového hospodářství  

a ochrany ovzduší 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:00 – 09:00 Registrace  

09:00 – 11:00 
Ing. Hana Malčeková 

ChemEko podniková ekologie spol. s r. o. 

 

Ohlašovací povinnosti za rok 2020 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

o průběžná evidence odpadů 

o hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020 

o hlášení IRZ 

o ostatní ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech 

o příklady z praxe 

11:00 – 11:20 Přestávka  

11:20 – 13:00 
Ing. Pavel Machálek  

Český hydrometeorologický ústav, Oddělení emisí a zdrojů 

 

Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání podle 

zákona o ochraně ovzduší 

o novinky pro ohlašování za rok 2020 

o náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE  

o výpočet poplatku a podání poplatkového přiznání  

o nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE 

13:00 – 13:40 Oběd  

13:40 – 15:15 
Ing. Pavel Koreček  

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství 

 

    Vedení a ohlašování evidencí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

o vedení a ohlašování evidencí podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně  

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

o ISPOP z pohledu vodoprávního úřadu 

15:15 – 15:30  Diskuse 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 



 

11..  Datum a místo konání: Webinář se uskuteční ve čtvrtek 7. ledna 2021 online. 

22..  Registrace bude od 8:00, začátek webináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:30. 

33..  Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 30. prosince 2020 na adresu: Vodní zdroje 

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

pavla.hubena@ekomonitor.cz.  

44..  Vložné na webinář činí 2.000,- Kč včetně DPH za osobu. Do ceny vložného jsou zahrnuty pracovní 

materiály, které budeme rozesílat na e-mail uvedený v přihlášce. Snížené vložné ve výši 1600,- Kč 

včetně DPH za 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 30. prosince 2020 pod variabilním 

symbolem 210107. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036  

u rejstřík. soudu v Hradci Králové.  

➢ Pro účast na webináři nepotřebujete žádný program, ale kvalitní připojení k internetu. 

Dále doporučujeme sluchátka, aby Vás nikdo nerušil, nejlépe s mikrofonem, abyste 

mohli pokládat dotazy. 

➢ Do 8:00 v den konání semináře Vám přijde z naší emailové adresy 

alena.pecinova@ekomonitor.cz pozvání do virtuální učebny v aplikaci CISCO WEBEX. 

➢ 1 zaplacené vložné = 1 přístup do virtuální učebny. V případě, že se přihlásí na jedno 

pozvání víc účastníků, bude přístup aplikací CISCO WEBEX odepřen všem. 

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

v případě potřeby poštou. Pokud budete požadovat zaslání zálohové faktury, zaškrtněte 

příslušné políčko v závazné přihlášce.  

66..  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 30. prosince 2020. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, 

uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.  
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ  
 
 
 
 
 

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 30. prosince 2020 na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

nebo na e-mail: pavla.hubena@ekomonitor.cz 
 

 

**Nehodící se škrtněte! 

titul, jméno, příjmení  

titul, jméno, příjmení  
(další účastníci) 

 

adresa plátce 
(firmy) 

 

č. účtu plátce 
 

 

DIČ (IČO)  

telefon  

e-mail na účastníka  

vložné o 2.000,- Kč/os. o 1.600,- Kč/os.* 
 

*Snížené vložné ve výši 1.600,- Kč vč. DPH za osobu hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků. 

 
Vložné __________,- Kč uhradím: 
 
o převodem na účet č. 19-5234530277/0100 KB Chrudim pod variabilním symbolem 210107** 

 
o požaduji zálohovou fakturu** 

 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Razítko a podpis objednatele, datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


