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Konzultační a poradenská společnost v oblasti životního prostředí pořádá  

 

SEMINÁŘ 
 

Ekologický audit Vaší společnosti 

- provozování v souladu s legislativou (nejčastější chyby, příklady z praxe) 

 

Pátek 27. 11. 2015 Pardubice 
 
Nahlásila se k Vám kontrola některého z orgánů státní správy? Nejste si jisti, zda-li vše provozujete 

v souladu s platnou legislativou v oblasti životního prostředí? Máte zpracované všechny potřebné 

dokumenty? Zaregistrovali jste aktuální změny zákonů a nejste se zcela jisti, jestli z nich pro Vás nebudou 

vyplývat nové povinnosti? 

Ať už máte v podniku na starosti kompletně agendu životního prostředí, nebo ji máte pouze přidruženou 

k Vaší pracovní pozici, zcela jistě se setkáváte s tím, že si nejste úplně jisti, jestli máte vše v souladu 

s požadavky jednotlivých zákonů. Toto se může dotýkat jak každodenních povinností (např. nakládání 

s odpady), tak i zpracování potřebných dokumentů. 

V rámci naší několikaleté praxe se setkáváme s opakujícími se nedostatky v provozu, kterých si často 

provozovatel není ani vědom, nebo které se pro někoho zdají zcela zbytečné, dokud nedojde k  havarijní 

situaci. Cílem našeho setkání by mělo být seznámit Vás se všemi povinnostmi, které jako provozovatel 

zařízení máte dle legislativy dané, aniž byste museli hledat v  příslušných právních předpisech. Jednotlivé 

oblasti budeme prokládat příklady z praxe, prostor zde bude také věnován vzájemné diskuzi s Vámi.  

Na základě absolvování tohoto semináře by pro Vás neměl být problém udělat si ekologický audit Vašeho 

podniku, kde si ověříte, zda-li plníte veškeré povinnosti v oblasti životního prostředí, popř. do kdy musíte 

provést revize/zpracování potřebných dokumentů. 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

(9:00 – 13:30 hod) 

Přednášející: EKONOX, s.r.o. (Ing. Jitka Hofmanová, Mgr. Barbora Ročňová) 

8:30 – 9:00  Prezence účastníků semináře 

9:00 – 13:00  Přednáškový blok 

Aktuální a připravovaná legislativa v oblasti ŽP  

Povinnosti provozovatelů v jednotlivých oblastech ŽP (ovzduší, voda, odpady, 
nakládání s chem. látkami/směsmi), včetně povinností z navazujících zákonů a 
vyhlášek (např. prevence závažných havárií, zákona o ochraně veřejného zdraví 
apod.) 

Příklady z praxe, nejčastější prohřešky 

13:00 – 13:30  Diskuze, ukončení semináře 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
SEMINÁŘ: Ekologický audit Vaší společnosti  

– provozování v souladu s legislativou (nejčastější chyby, příklady z praxe) 
Informace o účastníkovi 

Název společnosti:  

Adresa sídla:  

IČ/DIČ:  

Jméno účastníka:  

Tel:  

E-mail:  

Účastnický poplatek 

Vložné, pracovní materiály, 

drobné občerstvení 
1 694 Kč, včetně DPH (1 400 Kč + 21% DPH) 

Č.ú. plátce   

Č.ú. příjemce 100155720/0300   

Variabilní symbol Vyplňte IČ Vaší společnosti 

Poznámka pro příjemce Vyplňte prosím následující formát: 27112015  

Datum uhrazení poplatku:  

 

Razítko, podpis 

 

 

Daňový doklad Vám bude předán před zahájením semináře. Tato přihláška je pro účastníka závazná. Při neúčasti nelze vložné 
vrátit. Za přihlášeného účastníka může být vyslán náhradník. 
 

V případě Vašeho zájmu zašlete řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením o platbě poplatku nejpozději do 

5 dnů před konáním semináře na adresu:  

EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02 Pardubice 

nebo na e-mail:  ekonox@ekonox.cz  

 
Kontaktní osoba:  Ing. Šárka Kratochvilová,  

Tel.: 466 400 539, 724 355 307 

 
Místo konání:      Hotel Labe 

                              Masarykovo náměstí 2633 

530 02 Pardubice 

  GPS 50.0372681N, 15.7677486E 
 

Mediální partneři: 
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