Úhlava, o. p. s., si Vás dovoluje pozvat na seminář

ISPOP 2023
plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP prostřednictvím
elektronického systému ISPOP v roce 2023

úterý 17. ledna 2023 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

on-line formou (webinář)

Program školení
Podání hlášení prostřednictvím webového formuláře ISPOP
otevření formuláře – vyplnění a podání hlášení – kontrola doručených hlášení
Centrální registr životního prostředí – CRŽP
správa subjektu – správa uživatelů – správa provozoven OVZ a IRZ
Vyplňování formulářů
Ohlašovací povinnosti a jejich vznik
Ohlašování odpadů (průběžná evidence a roční hlášení o nakládání s odpady, změny
v evidenci a hlášení v důsledku novely prováděcí vyhlášky od 1. 1. 2023)
Ohlašování vody (bilanční formuláře na povodí – nově i dříve podlimitní odběry a další
nakládání s vodami, poplatková přiznání, hlášení dle §38, odst. 4 zákona o vodách)
Ohlašování do IRZ
Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání (legislativa pro
ohlašování, náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL, nejčastější chyby při
vyplňování formuláře F_OVZ_SPE)

Ing. Zdeněk Fildán
Zkušený lektor kurzů legislativy životního prostředí a podnikové ekologie. Spolupracuje s řadou
firem jako externí podnikový ekolog a odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s
legislativními požadavky a při zavádění systémů řízení životního prostředí podle ISO 14001. Je
autorem odborných publikací z oboru podnikové ekologie a publikuje články v odborných
periodikách.

Ing. Pavel Machálek
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ Praha), od 1996 vedoucí oddělení emisí a zdrojů. Chemik
specialista. 30 let praxe v oblasti ochrany ovzduší, 28 let praxe v oblasti inventarizace emisí
a zdrojů znečišťování ovzduší, podílí se na přípravě legislativy i ohlašovacích formulářů pro
ochranu ovzduší.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 13. ledna 2023:
- na e-mailovou adresu:
hola@uhlava.cz
- nebo na poštovní adresu:
Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
- nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o. p. s. (zde)
Vložné ve výši 1 800 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem
nejpozději do 16. 1. 2023 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka
Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Specifický
symbol: 99. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte
po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky).
Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám
zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však
13. ledna 2023).
Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe
náhradníka. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti
kalendářních dnů před konáním akce. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.
Zrušíte-li svou účast na akci později než deset kalendářních dnů před jeho konáním,
popřípadě se akce vůbec nezúčastníte, jste povinen uhradit plný účastnický poplatek.
Při nízkém počtu přihlášených si vyhrazujeme právo na zrušení termínu semináře. O zrušení
budete informováni nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání semináře. Již uhrazené
vložné lze použít na platbu semináře konaného v jiném termínu nebo bude vráceno zpět
na Váš bankovní účet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

ISPOP 2023
17. 1. 2023, 9:00 hod., on-line (webinář)
Příjmení, jméno, titul: ..…………………………………………………………….…………
Místo a datum narození: ……………………………………………………….……………..
Organizace/obec/město:………………………………………………………………….……
Sídlo (adresa): ………………………………………………………………….….…….……
Telefon: …………………… Fax: …………………
IČO:

E-mail: ……………….…….….

…………………... DIČ: ……………………

Datum a místo vyplnění přihlášky:

Podpis:

Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním a s evidencí osobních údajů pořadatelem v souladu
s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů. Souhlasím s tím, aby po skončení tohoto vztahu zůstalo moje
jméno a adresa, na archivovaných dokumentech vzniklých v době trvání akce a kontakt zůstal v databázi
klientů pro další nabídky. S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně v souvislosti s účastí na akci.
Přihláškou potvrzuji také svůj souhlas s pořizováním fotodokumentace z akce (printscreen obrazovky s online přenosem) a s jejím využitím pořadatelem akce pro jeho propagaci.

