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                                  Hradec Králové, úterý 14. ledna 2014, Hotel Tereziánský dvůr  

Ohlašování údajů zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2013 bude probíhat již plně podle 

nového zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., prostřednictvím dvou 

samostatných formulářů - pro poplatkové přiznání a pro údaje souhrnné provozní 

evidence.  

Účastníci semináře budou seznámeni odborníkem z ČHMÚ se základní legislativou týkající se 

ohlašování a s praktickými informacemi zahrnujícími postup stažení, vyplnění, kontroly a 

odeslání formulářů F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE. 

Informace o novinkách v ISPOP v roce 2014 a změnách ve způsobu ohlášení údajů pro vodní 
bilanci získáte přímo od odborníka z CENIA.  
Ohlášení údajů pro vodní bilanci za rok 2013 příslušnému správci povodí se budou nově 
zasílat pouze prostřednictvím ISPOP.   
Změna se týká ohlašování údajů o odběru podzemní vody (formulář F_VOD_ODBER_PODZ) a 
odběru povrchové vody (formulář F_VOD_ODBER_POVR), vypouštěné vodě (formulář 
F_VOD_VYPOUSTENI) a údajů o vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (formulář F_VOD_AKU).  
 
Seminář je určen všem subjektům (provozovatelům), kteří mají povinnost ohlašovat údaje z oblasti 
životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 
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             Váš partner v profesním rozvoji 

    PROGRAM SEMINÁŘE 

„ISPOP – OVZDUŠÍ A VODA 

  OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 HRADEC KRÁLOVÉ 

Hradec Králové, úterý 14. ledna 2014, Hotel Tereziánský dvůr  
8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-12:00 Ing. Pavel Machálek  

Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů 

AGENDA OVZDUŠÍ  

Dopady nové legislativy na ohlašování agendy ovzduší  

Specifické údaje účtu ISPOP, stažení formulářů F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE  

Výpočet poplatku a podání poplatkového přiznání  

Nový obsah souhrnné provozní evidence a postup při vyplnění údajů  

Kontrola ohlašovaných údajů v rámci ISPOP a ČHMÚ  

12:00-12:30 Ing. Pavla Jirůtková 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha 

NOVINKY V ISPOP PRO ROK 2014 

Způsob podání Roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru 

a odděleného sběru baterií a akumulátorů dle zákona o odpadech 

Ohlášení údajů pro vodní bilanci dle zákona o vodách 

12:30-13:15 Přestávka na oběd 

13:15-14:00 Ing. Pavla Jirůtková 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha  

ZMĚNY VE ZPŮSOBU OHLÁŠENÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI  

Podmínky pro ohlášení - registrace subjektu v ISPOP, přehled registrovaných 

zdrojů, registrace zdroje a dlouhodobé provozní údaje  

14:00-14:45 Ing. Pavel Machálek  

Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů 

AGENDA OVZDUŠÍ   

Příklady vyplnění formulářů 

14:45-15:30 Diskuze 

15:30 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.                                                          


