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EKONOX, s.r.o., konzultační a poradenská společnost v oblasti životního prostředí pořádá  
 

SEMINÁŘ 
 

Napříč ohlašováním v roce 2019: 
ISPOP a SEPNO 

 

pátek, 1. února 2019, Pardubice, Hotel Labe 
 
Seminář je koncipován do tří částí dle jednotlivých ohlašovacích povinností z oblasti ovzduší, odpadů 

včetně ohlašování přepravy přes systém SEPNO a IRZ (blíže viz program semináře). V úvodu každé 

části budou účastníci stručně seznámeni se základními legislativními povinnostmi, na které bude 

navazovat praktická ukázka vyplnění formulářů pro vybrané modelové příklady – formuláře budou 

k dispozici účastníkům v tištěné podobě. 

Vzhledem ke skutečnosti, že od 2. 5. 2018 je povinné ohlašování přepravy nebezpečných odpadů přes 

systém SEPNO, budeme se věnovat i praktické ukázce postupu ohlašování přepravy. 

U jednotlivých ohlašovacích povinností Vás rovněž upozorníme na nejčastější chyby či nedostatky 

v hlášení, se kterými se můžete setkat. 

Přednášky Vám budou zaslány e-mailem následující pracovní den po skončení semináře. 

Každý účastník obdrží Certifikát o absolvování semináře. 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

(9:00 – 13:30 hod) 

Přednášející: EKONOX, s.r.o. (Ing. Jitka Hofmanová, Ing. Kristýna Pithardtová) 

1. SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM ISPOP 

✓ registrace, podání hlášení, plná moc… 

2. ODPADY 

✓ legislativní požadavky; hlášení o produkci a nakládání s odpady (praktická ukázka vyplnění) 

✓ SEPNO – ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (praktická ukázka vyplnění) 

3. OVZDUŠÍ 

✓ legislativní požadavky; souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a poplatkové 

hlášení (praktické ukázky vyplnění včetně stanovení způsobu výpočtu poplatku – modelový příklad) 

4. IRZ 

✓ legislativní požadavky; hlášení do IRZ (praktická ukázka vyplnění) 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
SEMINÁŘ: Napříč ohlašováním v roce 2019: ISPOP a SEPNO 

Informace o účastníkovi 
Název společnosti:  

Adresa sídla:  

IČ/DIČ:  

Jméno účastníka:  

Tel:  

E-mail:  

Účastnický poplatek 
Vložné, pracovní materiály, 
drobné občerstvení 

2 057 Kč, včetně DPH (1 700 Kč + 21 % DPH) 

Č. ú. plátce   

Č. ú. příjemce 100155720/0300   

Variabilní symbol 01022019 

Poznámka pro příjemce Vyplňte IČO Vaší společnosti: 

Datum uhrazení poplatku:  

 
Razítko, podpis 
 

 

Daňový doklad Vám bude předán před zahájením workshopu. 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 

7 dnů před konáním semináře na adresu:  

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

nebo na e-mail:  pithardtova@ekonox.cz   

 
 

Kontaktní osoba:  Ing. Kristýna Pithardtová  

Tel.: 466 415 010, 724 355 326 

 
 

Místo konání:      Hotel Labe 

                              Masarykovo náměstí 2633 

530 02 Pardubice 

  GPS 50.0372681N, 15.7677486E 

 

 

Mediální partneři: 
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