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

 
 

ON - LINE seminář 

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

16. 3. 2021    9.00 – 15.00    ON-LINE  
Číslo akce 10040075 

Místo konání  Seminář bude probíhat ON – LINE 

Vedoucí akce Ing. Nora Hácová, tel.: 466 614 320 
Informace Ing. Lenka Černá 731 572 690, Daniela Fikejsová 770 623 217 

Cena 1573 Kč vč. DPH  

Lektor 
 

Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek 

Určeno 
 

 
 

 

 

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci 
zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2021) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za 

rok 2020. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného 
registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování 

agendy ovzduší.  

Program 1. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – stručné aktuální  
    informace k zákonu o ochraně ovzduší 

2. Vyhláška č. 415/2012 Sb. a novinky legislativy ochrany ovzduší –  
    dopady změn na souhrn provozní evidence 

3. Představení verze IS POP pro ohlašování za rok 2020  

    a praktická ukázka práce s aplikací 
   seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP 

   novinky v systému pro ohlašování za rok 2020 

   praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP(registrace, stažení 

   formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele 

   nastavení uživatelů, aj.) 
   souhrnná provozní evidence – praktická ukázka vyplňování formuláře 

   F_OVZ_SPE 

   poplatkové přiznání – praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_POPL 

4. Poplatky za znečišťování ovzduší (vyjmenované zdroje) – příslušné 

    orgány státní správy, způsob výpočtu poplatků, ukázka výpočtu poplatků  
    zpoplatňované látky, nevyměření nebo snížení poplatků 

5. IRZ – Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR – evropský registr. 
    Hlášení prostřednictvím ISPOP 

 6. Bilance VOC – metodický pokyn MŽP k bilanci všech zdrojů. 
     Příklady bilance a vztah k ohlašovacím povinnostem. 

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 

 

                                     Organizační pokyny: 
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem nejpozději    

do 13. března 2021 na e-mail: kralovcova@dtpce.cz nebo na 
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. Nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice 

Registrovaní účastníci semináře, kteří uhradili vložné, obdrží přístupové údaje 

k připojení na on-line seminář v den konání 16. 3. od 8.00 – 9.00 hod. na e-mail 
uvedený v přihlášce. 

Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank 
Pardubice, variabilní symbol 10040075.  

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  
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 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

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

  
16. 3. 2021 – ON LINE SEMINÁŘ   9.00 – 15.00 hod. 

 
Uzávěrka přihlášek je dne 13. 3. 2021. 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:             ano        -      ne 

Váš e-mail: 

 

 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 10040075. 

 
            

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  
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