
                   

 

              Váš partner v profesním rozvoji  

                                                                 VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

      OHLAŠOVACÍ  POVINNOSTI 
      (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 

Přednášející: 

Ing. PAVEL MACHÁLEK 
Český hydrometeorologický ústav, oddělení emisí a zdrojů 
 

RNDr. EVA HORÁKOVÁ 

CENIA, oddělení odpadového hospodářství           

PRAHA, čtvrtek 11. ledna 2018, Konferenční centrum CITY Pankrác  

Ohlašovací povinnosti patří ke každoročním povinnostem ekologů podniků a institucí. 

Výklad získáte od erudovaných specialistů na ohlašování z ČHMÚ za oblast ovzduší a specialistky 

na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA. 

Seminář je zaměřen na problematiku ohlašování agendy ovzduší a odpadů prostřednictvím 
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). 
 
Část semináře věnovaná ovzduší bude zaměřena na povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování 
ovzduší při ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání prostřednictvím 
ISPOP. Bude podán podrobný výklad k jednotlivým částem formuláře F_OVZ_SPE a novinkám při výpočtu 
poplatku pro podání poplatkových přiznání podle § 15, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 
Pozornost bude věnována rovněž novele vyhlášky č. 415/2012 Sb. a dopadu této novely 
na ohlašování v r. 2019. 
 
Odpadová část semináře bude věnovaná zákonu č. 185/2001 Sb., jeho novelizaci a konkrétním dopadům 
některých změn v legislativě v roce 2017 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání 
s odpady. 
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozoven a zařízení, 
pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem, mobilních zařízení, 
evidence zařízení pro nakládání s autovraky, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů 
nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení. Dále budou poskytnuty informace o způsobu 
vedení evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů po území ČR (informační systém SEPNO).  
Účastníci rovněž získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo 
životního prostředí. 
Součástí semináře bude krátká ukázka modulů Informačního systému odpadového hospodářství (Seznam výrobců 
elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení, Registr zařízení, VISOH.)   
Upozornění: Seminář není zaměřen na plnění povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů ani 
na problematiku zpětného odběru výrobků. 
Seminář je určen pro:  

 provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší 
• původce odpadů, provozovatele zařízení k nakládání s odpady 
• podnikové ekology 
• pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí 
• dotčené orgány státní správy a samosprávy 

• pracovníky poradenských společností a institucí, kteří se v praxi zabývají problematikou ochrany ovzduší a nakládání s odpady 
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                                                                            PROGRAM SEMINÁŘE 

„OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) 
V ROCE 2018“  

                                                                                PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
 

Ing. Pavel Machálek 
Český hydrometeorologický ústav, oddělení emisí a zdrojů 

a 
RNDr. Eva Horáková 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 
 

Čtvrtek 11. ledna 2018, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác 
  08:00-9:00 Registrace účastníků 

09:00-12:00 Ing. Pavel MACHÁLEK, ČHMÚ – oddělení emisí a zdrojů (od 1996 vedoucí oddělení emisí a zdrojů. 

Chemik, 25 let praxe v oblasti ochrany ovzduší, 22 let praxe v oblasti inventarizace emisí a zdrojů znečišťování ovzduší, podílí se 

na přípravě legislativy i ohlašovacích formulářů pro ochranu ovzduší). 
09:00 – 10:00  OHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP V ROCE 2018 

10:00 -12:00  LEGISLATIVA PRO OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE 

A POPLATKOVÝCH PŘIZNÁNÍ 

 NÁLEŽITOSTI VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE A F_OVZ_POPL 

 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-15:00 

 

 

 

RNDr. Eva HORÁKOVÁ, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 

oddělení odpadového hospodářství 

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH V OBLASTI 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ A ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ V ROCE 2018 

 PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ 

NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, 

ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...) 

 TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY – KŘÍŽOVÉ 

KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“  

 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ PO ÚZEMÍ ČR 

 INFORMAČNÍ SYSTÉMY OH 

15:00-15:30 Diskuze, ukončení semináře  

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

mailto:info@uzitecneseminare.cz


 

                      

                    Váš partner v profesním rozvoji 

                                          ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Seminář se koná ve čtvrtek dne 11. ledna 2018 v Konferenčním centru CITY (KCC), 

Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác. 

 GPS souřadnice Konferenčního centra CITY: 50°3'1.001"N, 14°26'21.116"E 

2. Registrace účastníků od 8:00 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 
předpokládaný konec v 15:30hod. 

3. Doprava - KCC je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Pankrác, trasa C. 
KCC se nachází těsně u výškové budovy CITY EMPIRIA, vstup nalevo před 
stavební ohradou (viz obrázky). 
Doprava z hlavního vlakového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici HLAVNÍ 
NÁDRAŽÍ směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO. 
Doprava z hlavního autobusového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici FLORENC 
směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO.  

4. Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od Arkád cca 100 
metrů (parkovné – první 3 hodiny jsou zdarma, každá další započatá hodina 
je za 40 Kč).  

Nezpoplatněné parkování je možné v přilehlých ulicích, ale pravděpodobnost 
volných míst je obtížně odhadnutelná. 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky na adrese: 
www.uzitecneseminare.cz a to do 04. 01. 2018. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily. 

6. Vložné na akci činí 1 620,- Kč bez DPH 21 % (1 960,- Kč včetně DPH). 
Oběd si mohou účastníci individuálně zakoupit v přilehlé jídelně CAFE EMPIRIA 
(www.cafe-empiria.cz), která nabízí široký výběr teplé i studené kuchyně. 

 

 

7. Vložné laskavě uhraďte do 04. 01. 2018 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 180111. 
 Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051. Podklady pro platbu Vám byly odeslány v potvrzení o přijetí 
 přihlášky na Vámi zadané e-maily. 
 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. 

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 04. 01. 2018. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné 
nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. 

Platba Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH celkem k úhradě 

Vložné Kč 1 620 340 1 960 

http://www.uzitecneseminare.cz/
http://www.cafe-empiria.cz/


 

 

                      Váš partner v profesním rozvoji 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ (pro případ, že nemůžete podat online přihlášku dle bodu 5) 

„OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI 
(OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018“ 

   Čtvrtek 11. ledna 2018, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác  
Přihlášku laskavě odešlete do 04. 01. 2018 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové  e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené e-maily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou (*). 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

E-mail (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

IČ (DIČ) (*):    

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

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

E-mail:    

Vložné:    

1 620,- Kč bez DPH (1 960,- Kč vč. 
DPH) 

  

Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 04. 01. 2018 
Na účet: 670100-
2209754179/6210 mBank, 
variabilní symbol 180111 

  

Poznámka: 
 

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

nebo elektronicky a to do 04. 01. 2018. 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. 

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

