EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

ve spolupráci s

Asociací ekologických expertů, o. s.
POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ

PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY
(základní přehled povinností v oblasti ochrany životního prostředí
pro podnikatelské subjekty)

22. února 2018 Brno
přednáškový sál - EMPLA AG spol. s r. o., pobočka MORAVA

Každá podnikající fyzická či právnická osoba musí plnit základní povinnosti v oblasti
ochrany životního prostředí – nezáleží na velikosti firmy, množství vyprodukovaných
odpadů ani předmětu podnikání (povinnosti se vztahují i na čistě kancelářská odvětví).
V rámci odborného programu semináře Vám budou srozumitelnou formou vysvětleny
povinnosti v oblasti odpadového hospodářství, ochrany podzemních a povrchových vod před
znečišťujícími látkami, ochrany ovzduší a nakládání s chemickými látkami a přípravky
(i obyčejný prostředek na mytí nádobí je chemická látka a při jeho používání musíte jako právní
subjekt plnit řadu povinností).
9,00 – 9,30
9,30 – 14,30

Přednáší:

PREZENCE
ODBORNÝ PROGRAM
Ing. Zdeňka HÁJKOVÁ
specialista ochrany životního prostředí, manažer EMS
Ing. Vladimír BLÁHA
specialista odpadového hospodářství EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové

Mediální partneři

PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY
(základní přehled povinností v oblasti ochrany životního prostředí
pro podnikatelské subjekty)

22. února 2018 Brno
přednáškový sál - EMPLA AG spol. s r. o., pobočka MORAVA

9,00 – 9,30
9,30 – 14,30

PREZENCE
ODBORNÝ PROGRAM

Pokud neplníte níže uvedené povinnosti, či s jejich plněním
právě začínáte, pak je tento seminář určen právě Vám.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
• vedete průběžnou evidenci odpadů
(bez ohledu na množství a druhy vyprodukovaných odpadů)
• rozdělujete odpady na nebezpečné a ostatní
• máte správně zařazeny odpady do Katalogu odpadu
• podáváte roční hlášení o produkci odpadů - ISPOP
• předáváte odpady oprávněné osobě
• máte správně označeny sběrné nádoby na odpady
• máte vypracovaný identifikační list nebezpečného odpadu
• vedete evidenci při přepravě nebezpečného odpadu – povinnost původce odpadu
• máte povinnost mít odpadového hospodáře
• využíváte všech možností ušetřit nemalé finanční prostředky vynakládané na
odstraňování odpadů
OCHRANA PODZEMNÍCH I POVRCHOVÝCH VOD PŘED ZNEČIŠŤUJÍCÍMI LÁTKAMI
• plníte limity vypouštěných znečištěných odpadních vod do kanalizace, daných
Kanalizačním řádem
• odebíráte řádně vzorky odpadních vod dle Kanalizačního řádu
• máte vystavena veškerá povolení k vypouštění odpadních vod
• provozujete řádně zařízení ovlivňující kvalitu odpadních vod
(lapoly tuků, lapoly ropných látek, záchytné jímky, čističky odpadních vod)
• odebíráte vzorky a zajišťujete rozbory pitné vody
• víte, že ve Vaší teplé vodě nejsou přemnoženy legionely
OCHRANA OVZDUŠÍ
• máte vlastní zdroj vytápění
• měříte správně emise znečišťujících látek
• máte provozy, které mohou znečišťovat ovzduší
• máte zdroje znečišťování ovzduší správně zařazeny dle zákona o ochraně ovzduší
• vedete provozní evidenci zdroje
• podáváte hlášení o zdroji do ISPOP
CHEMICKÉ LÁTKY
• máte nebezpečné chemické látky a přípravky řádně uloženy (jsou to i čistící prostředky)
• máte bezpečnostní listy
• jsou vaši zaměstnanci prokazatelně proškoleni
• nakládáte také s žíravinami (čistící prostředky, louh na odpady, kyseliny, atd.)
• máte „ hygienou“ schválená pravidla k bezpečnému nakládání s chemickými látkami
• máte vše řádně označeno správnými piktogramy

OCHRANA PŘÍRODY
• máte u objektu zahradu se stromy
• máte povolení ke kácení stromů
• máte na pozemku chráněné živočichy
Máte vypracován protokol k ekologické újmě a plníte z něj vyplývající povinnosti?
Máte vypracovaný havarijní plán?
Veškeré výše uvedené povinnosti jsou pouze stručným a základním výčtem, na ně
navazují další.
Je důležité mít také na paměti, že neplnění zákonných povinností je sankcionováno
kontrolními orgány – výše pokut se pohybuje od desítek tisíc, až do několika miliónů
korun

14,30 hod. DISKUSE, ZÁVĚR
Přestávky si stanovují přednášející.
Změna programu vyhrazena.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

čtvrtek 22. 2. 2018 - Brno
EMPLA AG spol. s r. o. – POBOČKA MORAVA
- přednáškový sál – 2. patro
(areál bývalých Šmeralových závodů)
Budova společnosti REX s.r.o.
Podnásepní 477/1H
602 00 Brno-střed

AUTEM
Příjezd po ulici Špitálka, dále odbočit na ulici Podnásepní, vjet do areálu bývalých Šmeralových
závodů. Pobočka společnosti EMPLA AG se nachází v poslední budově po pravé straně,
budova
společnosti
REX s.r.o.
MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ
Parkování je možné na placeném parkovišti u obchodního domu Albert, viz vyznačené
parkoviště na mapě, nebo v přilehlých ulicích.
MHD
Pobočka společnosti EMPLA AG je snadno dosažitelná z hlavního vlakového nádraží tramvaj
číslo
8,
do stanice „Vlhká“, dále pokračovat po ulici Špitálka. Před viaduktem je vpravo vchod do
areálu Šmeralových závodů. Pobočka společnosti EMPLA AG se nachází v poslední budově po
pravé straně, budova společnosti REX s.r.o.
ODKAZ NA MAPU

EMPLA AG
vchod
do areálu

2. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA SEMINÁŘ
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku (viz poslední strana) zašlete nejpozději:

do 21. 2. 2018

Přihlášku naleznete na www.empla.cz
(na Úvodní straně v Novinkách a seminářích)
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
IČO: 42195667, DIČ: CZ42195667
fax: 495 217 499
e-mail: marketing@empla.cz
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jasinková, Barbora Dörreová
Tel.: 495 218 875, 606 069 932
3. ÚHRADA SEMINÁŘE
Účastnický poplatek činí
základ daně
21 % DPH
celkem včetně DPH

1 200,- Kč včetně DPH
991,74 Kč
208,26 Kč
1 200,-

Kč

a obsahuje:
- vložné za osobu, studijní materiály a drobné občerstvení.

Platbu uhraďte na účet č. 177200673/0300 ČSOB Hradec Králové,
variabilní symbol 22022018 nebo hotově u prezence.
Zálohovou fakturu vystavíme pouze na vyžádání.
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.

4. DAŇOVÝ DOKLAD, POTVRZENÍ O PLATBĚ
Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny. Daňový
doklad bude zaslán poštou na základě prokázaného zaplacení. Účast na akci nepotvrzujeme. Zprávu
Vám zašleme jen v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
5. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně
pro nedodržení storno podmínek fakturován. Přihlášku je možné písemně stornovat z vážných důvodů
3 dny před zahájením semináře nebo je možno vyslat náhradníka. Potvrzení závazné přihlášky bude
považováno za souhlas s organizací a cenou semináře.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
odborný seminář

PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY
(základní přehled povinností v oblasti ochrany životního prostředí
pro podnikatelské subjekty)
22. února 2018 BRNO
VS 22022018
Jméno a příjmení:
Fakturační údaje
Název firmy:
Ulice:
PSČ:
Město
IČO:
DIČ:
Rodné číslo:
(u fyzických osob)
Telefon:

Fax:

Přeji si, aby mi byly zasílány aktuální informace o
připravovaných odborných seminářích, kurzech a dalších
službách na níže uvedenou e-mailovou adresu:

 ANO

 NE

E-mail:

Potvrzujeme závazně, že dne…............…....................
jsme uhradili (uhradíme) částku….……………..…...Kč



z účtu č. ...….….......................……………...…......

u peněžního ústavu ........................….....................
na účet č. 177200673/0300 ČSOB HK,
VS 22022018



zaplatíme hotově u prezence.

Razítko a podpis vysílající organizace:
Podpis účastníka:

Údaje, které uvedete na této přihlášce budou použity pro vystavení daňového dokladu.
Prosíme Vás, abyste jim věnovali náležitou pozornost. Děkujeme.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, účastník výše
uvedené akce odesláním této přihlášky uděluje souhlas společnosti EMPLA spol. s r. o. se zpracováním osobních
údajů pro účely zajištění odborné akce.

