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

WEBINÁŘ

ISPOP - Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2021
pátek 22. ledna 2021
S ohledem na nejistý začátek roku 2021 si Vám dovolujeme nabídnout náš tradičně pořádaný seminář
formou online.
Webinář bude veden formou praktické ukázky zpracování vybraných hlášení (voda, odpady, ovzduší,
IRZ), které máte jako provozovatelé zařízení povinnost zasílat ve stanovených termínech každoročně přes
systém ISPOP. Vzhledem k tomu, že si jsme vědomi toho, že nelze u počítače trávit sledováním semináře
více hodin, rozhodli jsme se proto zaměřit pouze na nejvíce problematické části jednotlivých hlášení.
U jednotlivých ohlašovacích povinností Vás upozorníme na nejčastější chyby či nedostatky v hlášení, se
kterými se můžete setkat. Nicméně, o zbytek nebudete připraveni, bude Vám zaslána prezentace
s výkladem jednotlivých položek všech hlášení.
POZOR! U hlášení do IRZ za rok 2020 dochází ke změně formuláře!
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 pro
vyplnění Vám doporučujeme si předem připravit stažením z Vašich ISPOP účtů.
Přednáška a prezentace Vám budou zaslány po skončení semináře e-mailem. Každý účastník
zároveň obdrží Certifikát o absolvování semináře a odkaz, kde si bude možné záznam semináře
znovu pustit.

PROGRAM SEMINÁŘE
9:00 – 11:30 hod (čas ukončení webináře je orientační)
Přednášející: EKONOX, s.r.o. (Ing. Jitka Hofmanová, Ing. Kristýna Pithardtová)
1. SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM ISPOP – registrace, podání hlášení, plná moc…
2. VODY – hlášení o odběru podzemní vody, hlášení o odběru povrchové vody, hlášení podle § 38 –
vypouštění vod podávané správci povodí; poplatkové přiznání/hlášení za zdroj znečišťování, poplatkové
přiznání za množství odebrané podzemní vody
3. ODPADY – hlášení o produkci a nakládání s odpady
4. OVZDUŠÍ – souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a poplatkové hlášení
5. IRZ – hlášení do IRZ
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
ISPOP - Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2021
Informace o účastníkovi
Název společnosti:
Adresa sídla:
IČO/DIČ:
Jméno účastníka:
Tel:
E-mail:

Účastnický poplatek
Vložné, pracovní materiály,
drobné občerstvení
Č. ú. plátce
Č. ú. příjemce
Variabilní symbol

2 299 Kč, včetně DPH (1 900 Kč + 21 % DPH)
100155720/0300
Vyplňte IČO Vaší společnosti.

Poznámka pro příjemce
Datum uhrazení poplatku:
Razítko, podpis
Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem. Tato přihláška je pro účastníka závazná. Při neúčasti nelze vložné vrátit.

Důležité upozornění! V případě, že máte již nyní nějaké dotazy k jednotlivým hlášením, resp. nejste
si někde s něčím jisti, zašlete nám prosím nejpozději 3 dny před seminářem Vaše dotazy e-mailem,
ať na ně můžeme při on-line přenosu reagovat. Samozřejmostí je potom následná možnost
zodpovězení Vašich dotazů – bude upřesněno na webináři.
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:

hofmanova@ekonox.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Jitka Hofmanová
Tel.: 725 082 330

Mediální partneři:
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