
 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

 

ISPOP - jak ohlásit 

za rok 2012  

 
 

 

 

 

 

           Praha, úterý 22. ledna 2013 

                                         Hotel ILF 

 
Od roku 2012 již všichni ohlašovatelé údajů dle složkových zákonů (zákon o vodách, zákon o ochraně 
ovzduší, zákon o odpadech a zákon o obalech) povinně podávají hlášení elektronicky prostřednictvím 
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).  
 
V dopolední části semináře budou účastníci provedeni specialistou z CENIA uživatelským účtem 
ISPOP a upozorněni na důležité funkce umožňující podání, kontrolu a správu účtu ISPOP.  V rámci 
přehledu ohlašovacích povinností budou také upozorněni na nový typ formuláře oproti předchozímu 
roku pro vybraná hlášení dle zákona o odpadech s ukázkou formuláře pro Hlášení o produkci 
a nakládání s odpady. 
 
Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy mění některé náležitosti ohlašování údajů 
souhrnné provozní evidence (SPE) a oznámení o poplatcích. Účastníci semináře budou seznámeni 
odborníkem z ČHMÚ s postupem stažení, vyplnění, kontroly a odeslání formuláře F_OVZ_SPOJ. 
Podrobně bude vysvětlena problematika zúčtování poplatků za rok 2012, a bude rovněž 
upozorněno na nejčastější chyby při zpracování a podávání hlášení. 
 
Dále v odpoledním bloku bude praktická ukázka vyplňování formulářů pro hlášení agendy vod.  
Závěr semináře bude věnován problematice ohlašování údajů do veřejného Integrovaného registru 
znečišťování v oblasti životního prostředí (IRZ) v České republice jako jednoho z hlášení podávaných 
prostřednictvím ISPOP 
 
Seminář je určen všem subjektům (provozovatelům), kteří mají od roku 2012 povinnost ohlašovat 
údaje z oblasti životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností (ISPOP). 

 

 

 



MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

 

    PROGRAM SEMINÁŘE 

  

„ISPOP – jak ohlásit za rok 2012“ 
        Praha, úterý 22. ledna 2013 

Hotel ILF 

 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-11:15 Ing. Pavla Jirůtková 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha  

OHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP  

PŘEHLED FORMULÁŘŮ K OHLAŠOVÁNÍ V ISPOP 

NOVÝ FORMULÁŘ PRO HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ 

S ODPADY DLE ZÁKONA O ODPADECH 

11:15-12:00 Přestávka na oběd 

12:00-13:30 Ing. Pavel Machálek  

Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů 

AGENDA OVZDUŠÍ 

Ohlašovací povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší 

Specifické údaje účtu ISPOP, stažení a vyplnění formuláře F_OVZ_SPOJ 

Zúčtování záloh na poplatek za rok 2012 

Poplatková agenda a SPE za rok 2013 

13:35-15:00 Ing. Pavla Jirůtková 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha  

HLÁŠENÍ PODÁVANÁ DLE ZÁKONA O VODÁCH 

HLÁŠENÍ DO IRZ 

15:00 Ukončení semináře  

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení.  

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu 

posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

                 

       



 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 
1. Seminář se koná v  úterý dne 22. ledna 2013 v hotelu ILF (Budějovická 15/743, 

140 00, Praha 4 - Michle). 

 GPS souřadnice hotelu ILF: 50°2'40.214"N, 14°27'2.708"E 

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

3. Doprava - hotel je situován přímo u stanice metra Budějovická trasa "C". 
Doprava z hlavního vlakového nádraží: Nástup na metro trasy C stanice "HLAVNÍ 
NÁDRAŽÍ" směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ". 
Doprava z hlavního autobusového nádraží: Nástup na metro trasy C stanice "FLORENC" 
směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ".  

4. Parkování je nezpoplatněné v přilehlých ulicích za hotelem, před hotelem je za poplatek.  

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky na 
adrese: www.uzitecneseminare.cz a to do 17. 1. 2013. V přihlášce uveďte email a my 
Vám na něj obratem zašleme potvrzení o přijetí přihlášky. 

6. Vložné na akci činí 1275,- Kč bez DPH 20 % (1530,- Kč včetně DPH). 
Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v kongresové restauraci (polévka, hlavní 
chod) v ceně 83,33 Kč bez DPH 20% (100,- Kč včetně DPH). 

  
 

 

 

7. Úhrada - vložné, případně stravné, laskavě uhraďte do 17. 1. 2013 
na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK., variabilní symbol 130122. 
Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051. 
Jsme plátci DPH. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. Zálohovou 
fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

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

9. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

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

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno 
bylo organizátorům doručeno nejpozději do 17. 1. 2013. Zruší-li závazně přihlášený 
účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené 
platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat.  

 

 

     

Platba Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 

Vložné Kč 1275 255 1530 

Stravné (oběd) Kč 83,33 11,67 100 

Celkem Kč 1358,33  266,67  1630  

http://www.uzitecneseminare.cz/


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ  

„ISPOP – jak ohlásit za rok 2012“ 
Praha, úterý 22. ledna 2013, hotel ILF 

 

                           Přihlášku laskavě zašlete do 17. 1. 2013 na některý z níže uvedených kontaktů: 

          on-line elektronicky na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

                                             e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

                          poštou: UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové 

 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily. Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

Email (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

DIČ (IČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

Email:    

Objednané služby (*) označte Váš výběr: 

Vložné:    

1275,- Kč bez DPH (1530,- Kč vč. DPH)   

Stravné = oběd:    

83,33 Kč bez DPH (1O0,- Kč vč. DPH) 

 Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 17. 1. 2013 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 130122 

  

Poznámka: 
 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze 

písemně nebo elektronicky a to do 17. 1. 2013. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme 

bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů 

společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

http://www.uzitecneseminare.cz/
mailto:info@uzitecneseminare.cz

