Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na seminář

Ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání
podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

22. 1. 2020
Číslo akce
Místo konání
Vedoucí akce
Informace
Cena
Lektor
Určeno

10040026
Dům techniky Pardubice
Ing. Nora Hácová, tel.: 466 614 320
Bc. Lenka Královcová, tel.: 466 614 321
1815 Kč vč. DPH
Ing. Zbyněk Krayzel
Ing. Pavel Machálek
Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby
se účastníci zdárně a v zákonném termínu vypořádali s ohlášením agendy
ovzduší za rok 2019. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do
Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude
praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší. Tradičně velký prostor bude
věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Program
 Důležité informace k legislativě v ochraně ovzduší
 Povinnosti provozovatelů vyplývající z aktuální legislativy
 Kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda,
provozní řády
 Výpočty emisí s využitím emisních faktorů podle Věstníku MŽP
 Ohlašování agendy ovzduší za rok 2019 (účet ISPOP, formulář F_OVZ_SPE
a F_OVZ_POPL)
 Instruktáž k použití formuláře F_OVZ_SPE pro elektronické zpracování a
předání SPE
 Poplatky za vyjmenované zdroje – možnosti snížení a nevyměření emisí
 Stručná rekapitulace povinnosti k Integrovanému registru znečišťování
(IRZ)
 Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší –
autorizované měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů,
klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny
na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny
surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších
povinností
 Diskuse, dotazy a závěr

Časový
harmonogram
Organizační
pokyny

8,30 – 9,00 hod. prezence
9,00 - 15,00 hod. odborný program
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem
nejpozději do 20. 1. 2020.
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
e-mail: kralovcova@dtpce.cz
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank
Pardubice, variabilní symbol 10040026.
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904

DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz, www.dtpce.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání
podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
22. 1. 2020
Uzávěrka přihlášek je dne 20. 1. 2020. Přihlášku prosím zašlete:
-

elektronicky (viz www.dtpce.cz - po vyplnění přihlášky klikněte na tlačítko odeslat a tím
bude provedena Vaše registrace) nebo
poštou na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27
Pardubice nebo
oskenovanou na e-mail: kralovcova@dtpce.cz
Jméno a příjmení:
Bydliště a PSČ:
Adresa plátce (firmy):

DIČ:

IČ:

Telefon:
Pokud souhlasíte, můžeme Vám zasílat pozvánky e-mailem:
Váš e-mail:

ano

-

ne

Váš dotaz:

Souhlas
Souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem Dům techniky Pardubice spol. s r.o.,
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, IČ 48151904 (dále jen DT).
Tento souhlas se týká listinné či elektronické podoby za účelem zasílání nabídek akcí,
pořádaných DT.
Souhlas poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat na: kralovcova@dtpce.cz.
____________________________________________________________________________
Potvrzujeme závazně, že dne............................... jsme uhradili (uhradíme)
částku.............................. Kč z účtu č……………………..…………………………..
u peněž. ústavu .........................……........ na účet č. 10006-7503524/0600
MONETA Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10040026.
Zaplatíme hotově u prezence
Podpis účastníka

Razítko a podpis zástupce
vysílající organizace

DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz, www.dtpce.cz

