
EKONOX, s.r.o., konzultační a poradenská společnost  
v oblasti chemie, ekologie a ŽP Vás zve na:

Workshop je koncipován do čtyř částí dle jednotlivých ohlašovacích povinností z oblasti vod, ovzduší, odpadů a IRZ. V 
úvodu každého okruhu budou účastníci stručně seznámeni se základními povinnostmi dle platné legislativy, na kterou 
bude navazovat praktická ukázka vyplnění formulářů pro některé modelové příklady (formuláře budou k dispozici v 
tištěné podobě a na CD).

Workshopem Vás provedou zaměstnanci společnosti EKONOX, s.r.o.:

Ing. Jitka Hofmanová a Mgr. Barbora Ročňová

PROGRAM: časový harmonogram 9:00 - 13:00
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- internetov aplikace EKOdatchem

• Seznámení s prostředím ISPOP (registrace, podání hlášení…)

• Odpady
 • Legislativní požadavky 
 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady (praktická ukázka vyplnění)

• Ovzduší
 • Legislativní požadavky 

• Souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a poplatkové hlášení  
 (praktická ukázka vyplnění včetně stanovení způsobu výpočtu poplatku  
 modelový příklad)

• Vody 
 • Legislativní požadavky
 • Hlášení o odběru podzemní či povrchové vody a vypouštění vod podávané  

 správci povodí (praktická ukázka vyplnění)
 • Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování a množství odebrané podzemní  

 vody (praktická ukázka vyplnění)

• IRZ
 • Legislativní požadavky
 • Hlášení do IRZ (praktická ukázka vyplnění)

• Diskuse, ukončení workshopu

Během workshopu bude účastníkům k dispozici káva, čaj a drobné občerstvení.  
V polovině školení bude přestávka.

WORKShOP: hlášEní PřES SyStém 
ISPOP (PRaKtIcKá uKáZKa)

16. ledna 2014
21. ledna 2014

30. ledna 2014
4. února 2014



ORGANIZAČNĺ POKYNY

Daňový doklad Vám bude předán před zahájením školení.

Tato přihláška je pro účastníka závazná. Při neúčasti nelze vložné vrátit. Za přihlášeného účastníka může být 
vyslán náhradník.

Údaje uvedené v závazné přihlášce budou použity pro vystavení daňových dokladů, věnujte jim proto 
pozornost.

místo konání: Zasedací místnost společnosti EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, Pardubice.

cesta mhD: Trolejbusem č. 18 nebo 24 z hlavního vlakového nádraží na zastávku Na Spravedlnosti. Sídlo 
společnosti se odsud nachází zhruba 450m.

cesta autem: Parkování je možné zdarma v přilehlých ulicích

ZDE	ODSTŘIHNĚTE	A	VLOŽTE	DO	OBÁLKY	S	OKÉNKEM

OrgaNizaČNĺ POKYNY

V	případě	Vašeho	zájmu	zašlete	řádně	vyplněnou	přihlášku	s	potvrzením	o	platbě	poplatku		
nejpozději do 20. 10. 2011	na	adresu:	

	 EKONOx,	s.r.o.	 tel.:	466	400	539,		
	 V	Ráji	501	 					466	415	010,	724	355	326
	 530	02		Pardubice	 e-mail:	kostalova@ekonox.cz

Daňový	doklad	bude	vydán	u	prezence	na	základě	provedené	úhrady.

V	případě	platby	 v	 hotovosti	 na	místě	 nebo	po	 uplynutí	 termínu	 zaslání	 přihlášky	 (tj.	 20.	10.	2011),	 zašlete	
závaznou	přihlášku	nejpozději	den	před	konáním	konference.

Tato	přihláška	je	pro	účastníka	závazná.	Při	neúčasti	nelze	vložné	vrátit.	Za	přihlášeného	může	být	vyslán	náhradník.

Údaje	uvedené	 v	závazné	přihlášce	budou	použity	pro	 vystavení	
daňových	dokladů,	věnujte	jim	proto	pozornost.

místo konání:	konferenční	sál	DOMU	KULTURY	DUKLA	Pardubice,	
nachází	 se	 v	 městské	 části	 Zelené	 předměstí	 v	 ulici	 Gorkého		
č.p.	 2573	 se	 snadnou	 dosažitelností	 centra	města	 a	mezinárodní	
silniční	sítě.	

spojení:	z	nádraží	ČD	autobusem	č.	6	na	zastávku	Dukla	KD
Při	 příjezdu	 autem	 sjet	 z	 ulice	 Teplého	 doleva	 do	 ulice	 Rožkova	
a	poté	doprava	ulicí	Gorkého.

Kontakt na organizátory:
Kontakt na organizátory:	 Mgr.	Veronika	Košťálová

	 EKONOx,	s.r.o.,	V	Ráji	501,	530	02	Pardubice
	 tel.:	466	400	539,	466	415	010,	724	355	326
	 e-mail:	kostalova@ekonox.cz	
	 www.ekonox.cz
	 DIČ:	CZ49448951

záVazNá PŘihlášKa Ekologická újma - hodnocení rizik  
(Praktické zkušenosti) dům Kultury dukla Pardubice, 25. října 2011

Společnost:																																																															Účastník/účastníci:																																																																										

Adresa:																																																																																																																																																																					

Kontaktní	osoba:																																																																																																																																																										

Telefon:																																																					Fax:																																													E-mail:																																																						

IČ:																																																											DIČ:																																												

úČastNicKÝ POPlatEK	(prosím	označte,	o	co	máte	zájem):

❑ účast		 800	Kč	+	20%	DPH	=	960,- Kč	 ❑ rozdání propagačních materiálů	 250	Kč	+	20%	DPH	=	300,- Kč

Potvrzujeme,	že	jsme	dne........................................uhradili	částku.........................................................	Kč	z	účtu	č.	............................................................................	

u	peněžního	ústavu........................................................na	účet	č.	100155720/0300	u	ČSOB	a.s.	Pardubice	(VS	20111025)	a	tím	vyjadřujeme	souhlas	se	smluvní	cenou	

a	podmínkami,	uvedenými	v	organizačních	pokynech.

Razítko	a	podpis:																																																																													
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V případě Vašeho zájmu zašlete řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením o platbě poplatku nejpozději  
do 5 dnů před konáním školení na adresu:

•  v písemné podobě (poštou), na adresu: 
EKOnOX, s.r.o. 
V Ráji 501 
530 02 Pardubice

•  v elektronické podobě  
(vyplněná přihláška ve formátu PDF) 
e-mailem na adresu: 
johanova@ekonox.cz

   KOntaKt na ORganIZátORy: 

Kontaktní osoba: Ing Veronika Johanová
   EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02 Pardubice
   tel.: 466 415 010, 724 355 425
   e-mail: johanova@ekonox.cz
   www.ekonox.cz,  DIČ: CZ49448951

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA WorKsHoP: hlášení přes systém IsPoP (praktická ukázka).
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závaznou	přihlášku	nejpozději	den	před	konáním	konference.

Tato	přihláška	je	pro	účastníka	závazná.	Při	neúčasti	nelze	vložné	vrátit.	Za	přihlášeného	může	být	vyslán	náhradník.
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a	podmínkami,	uvedenými	v	organizačních	pokynech.

Razítko	a	podpis:																																																																													

C
h
ru

d
im

Přelouč

Dům Kultury Dukla

C
en

tr
u
m

ÚČaStnIcKÝ POPlatEK 
účast - vložné včetně pracovních materiálů 1 300,- Kč + 21% DPH  = 1 573,- Kč

uPOZORnĚní!  
Pro přesnou identifikaci platby, uvádějte prosím následující variabilní symboly:
16. ledna 2014       (VS 20140116)
21. ledna 2014       (VS 20140121)
30. ledna 2014       (VS 20140130)
  4. února 2014       (VS 20140204)

Potvrzujeme, že jsme dne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  uhradili částku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kč 
z  účtu č.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   u  peněžního ústavu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
na  účet č. 100155720/0300 u  ČSOB a.s. Pardubice (VS . . . . . . . . ) a  tím vyjadřujeme  
souhlas se smluvní cenou a podmínkami, uvedenými v organizačních pokynech.

16. ledna 2014
21. ledna 2014

30. ledna 2014
4. února 2014

Odpady
Vody

IRZ
Ovzduší

V rámci zajištění individuálního přístupu 
Vás prosíme o výběr hlášení, která máte 
povinnost zpracovávat:

zdroje znečišťování vypište

...................................................................................


