
KONEKO, s.r.o. 
  ve spolupráci s 

Odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí a CENIA 
si dovolují Vás pozvat na seminář 

  

Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší v roce 2010 
 ISPOP – SPE a IRZ 

Praha 25. listopadu 2010 
Seminář je určen všem provozovatelům stacionárních (spalovacích, technologických i zemědělských) zdrojů 
znečišťování ovzduší, konzultačním firmám, pracovníkům výzkumných a veřejných institucí i pracovníkům orgánů 
ochrany ovzduší. 

Seminář si klade za cíl seznámit účastníky se stavem přípravy vládního návrhu zákona o ochraně ovzduší a 
navazujících prováděcích předpisů – stav rozpracování novely Nařízení vlády 615/2006 a novely vyhlášky 
355/2002 i s dalšími strategickými záměry v legislativě ochrany ovzduší. 

Dále bude podána informace k ohlašování údajů Souhrnné provozní evidence (SPE) za rok 2010 vč. praktických 
instrukcí ve vazbě na vyhlášku 205/2009 a poplatkovou agendu.  

Připomínáme, že podání Souhrnné provozní evidence i ostatních agend za rok 2010 bude možné již jen 
v elektronické podobě (§ 16, odst. 2, zákon 25/2008 Sb.)! 
Z toho důvodu bude podána informace o procesu ohlašování údajů v oblasti ochrany ovzduší za r. 2010 
prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 

Bude provedena rekapitulace požadavků Integrovaného registru znečištění (IRZ). 

 

Program semináře  

Odborný garant semináře: Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP 

Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP ČR 
Úvodní slovo 

Ing. Jan Kužel / Ing. Jakub Achrer, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR 
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší, dopady právní úpravy na provozovatele 
technologických zdrojů 
 
Ing. Lucie Holubová, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR 
Příprava změn v Nařízení vlády 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Mgr. Lucie Krejčí, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR 
Vyhláška o požadavcích na výrobky obsahující těkavé organické látky, emisních limitech a 
dalších podmínkách provozu zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé 
organické látky – novela vyhlášky 355/2002 Sb. 

Ing. Jakub Achrer, odbor ochrany ovzduší MŽP ČR 
Povinnosti provozovatelů zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny 

MŽP, oddělení IPPC a IRZ 
Integrovaný registr znečištění - ohlašovací rok 2010, přehled ohlašovacích povinností 

CENIA, úsek informační podpory 
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a jeho provoz v roce 2011  

Ing. M. Modlík, Oddělení emisí a zdrojů, ČHMÚ 
Souhrnná provozní evidence za rok 2010, formuláře, elektronické nástroje, systém podávání 
hlášení  

Ing. Zbyněk Krayzel 
SPE – její zpracování ve vazbě na vyhl. 205/2009, vnitřní kontroly ve formulářích, poplatková 
agenda za rok 2010 

Diskuse – účastníci semináře: 
Praktické zkušenosti, stanoviska a připomínky k předneseným tématům 

 
Pozvánka a přihláška bude k dispozici v elektronické podobě na  www.emise.cz  



Organizační pokyny 

Termín konání  25. listopadu 2010 

Místo konání  Fakulta tělesné výchovy a sportu 
José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín 

Doprava MHD Metro A – výstup stanice Dejvická, přestup na tramvaj č. 20 a 26, výstupní stanice 
Vozovna Vokovice 

Příjezd autem po Evropské třídě – parkování v okolí budovy Fakulty  

Časový rozvrh: 
prezence účastníků 9:00 – 10:00 
přednášky – dopolední blok 10:00 – 12.00
přestávka 12.00 – 13.00
přednášky – odpolední blok 13.00 – 15.00

 

Cena vložného na seminář je 1.500,- Kč, vč. 20 % DPH (250,- Kč) 

Naše IČ: 44792964, DIČ: CZ44792964 
Platbu lze provést: 
A. v hotovosti u presence – předáme daňový doklad  
B. bankovním převodem – fakturu předáme u presence, zálohovou platbu nepožadujeme! 
 

Přihlášku lze zaslat způsobem, který Vám nejlépe vyhovuje a to poštou, faxem nebo e-mailem. 
Pokud obdržíte tuto pozvánku elektronickou poštou můžete využít formulář v příloze zprávy ve formátu 
EXCEL.  

Organizační garant semináře: 

Ing. Vladimír Neužil, CSc. email: neuzil@c-mail.cz tel./fax: 266 032 471 mobil: 736 677 415 

poštovní adresa:  
KONEKO marketing, s.r.o. 
Sojovická 2, 197 00  Praha 9 – Kbely 

 

------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------- 
Přihláška na seminář „Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší v roce 2010“  

Praha 25. listopadu 2010 
 

Jméno, přímení, titul  e-mail 
telefon 

 

Fakturační adresa 
plátce (sídlo firmy) 

 
 
 

IČ 
DIČ 

 

 

Úhrada vložného bude provedena (prosím zakroužkujte) 
Cena: 1.500,- Kč vč. 20 % DPH (250,- Kč) 

ANO 
v hotovosti u presence 

 ANO 

bankovním převodem 
fakturu dostanete na 

semináři 

 
   

podpis účastníka  razítko a podpis vysílající 
společnosti 

a tím vyjadřujeme souhlas se smluvní cenou a podmínkami uvedenými v organizačních pokynech 
 

Údaje, které uvedete na této přihlášce budou použity pro vystavení daňových dokladů; 
prosíme Vás, abyste jim věnovali náležitou pozornost. 

Děkujeme. 


