DIWISA s.r.o.
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

pořádá odborný SEMINÁŘ
PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY
(Základní přehled povinností v oblasti ochrany životního prostředí pro podnikatelské subjekty)
Jednodenní kurzy se pořádají v termínech - na vyžádání!

Místo konání: Václavské náměstí 19/832, Praha 1
Cena za osobu: 2500 Kč bez DPH

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
XX. měsíc
2016
Prahasrozumitelnou formou vysvětleny
povinnosti v oblasti odpadového hospodářství, ochrany podzemních a povrchových vod před
Přednáškový sál xxxxxxx xxxxxx
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 .................................. PREZENCE
9,30 – 15,00 ................................ ODBORNÝ PROGRAM
15,00 HOD. ................................. DISKUSE, ZÁVĚR

Přednáší
Ing. Zdeňka HÁJKOVÁ .........Specialista ochrany životního prostředí, manažer EMS

Pokud neplníte níže uvedené povinnosti,
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 (i čisticí prostředky)
máte bezpečnostní listy
jsou vaši zaměstnanci prokazatelně proškoleni
nakládáte také s žíravinami (čisticí 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.
Neplnění zákonných povinností je sankcionováno kontrolními orgány – výše
pokut se pohybuje od desítek tisíc do několika miliónů korun!

“

Přestávky si stanovují přednášející.
Změna programu vyhrazena.

Organizační pokyny
1. Datum a místo konání:
Na vyžádání!

Václavské náměstí 19/832, Praha 1 (Prostory společnosti Business Center CHRONOS, s.r.o.)
DIWISA s.r.o.
Přednáškový sál ............. 5. patro

ODKAZ NA MAPU

Kde nás najdete
Vchod se nachází mezi parfumerii Sephora a obchodním domem Van Graaf.

Možnosti parkování


V okolí možnost pouze placeného parkování po dobu 2 hodin (hodina 30 – 40 Kč). Zde
parkovat nedoporučujeme z důvodu silné obsazenosti.



Parkoviště u Hlavního nádraží – cena 40 Kč/hod – časově není parkování omezeno.

MHD
Stanice Můstek – trasa A, B (Směr Václavské náměstí – Vodičkova ulice) nebo tramvaj 3, 9,
14, 24, zastávka Václavské náměstí.

Přihlášky k účasti na SEMINÁŘ

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku (viz poslední strana) zašlete nejpozději:

14 dní před začátkem kurzu
(nebo dle individuální domluvy)

Přihlášku naleznete na www.diwisa.cz/skoleni
(na webových stránkách v sekci školení)

DIWISA, s.r.o., Václavské náměstí 19/832, Praha 1 – Nové Město
IČO: 04479475, DIČ: CZ04479475
Tel: 722 491 277
e-mail: diwisa@diwisa.cz
Web: www.diwisa.cz/skoleni

Kontaktní osoba: Libuše Pecháčová
Tel.: 722 491 277

2. Úhrada SEMINÁŘE
Účastnický poplatek činí
Základ daně .......................... 2500 Kč
21 % DPH............................. 525 Kč

Celkem včetně DPH 3025 Kč

Poplatek obsahuje:



Vložné za osobu, studijní materiály a drobné občerstvení.

Platbu uhraďte na bankovní účet č. 115-1287940247/0100 KB Praha,
variabilní symbol dle termínu kurzu.

Do zprávy platby prosím uveďte název společnosti

3. Daňový doklad, potvrzení o platbě
Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny.
Na základě závazné přihlášky Vám bude obratem zaslána na e-mail faktura se splatností 10 dní.

4. Stornovací podmínky
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. Přihlášku je možné písemně stornovat z vážných
důvodů (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem apod.) 3 dny před zahájením semináře nebo
je možno vyslat náhradníka.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
ODBORNÝ SEMINÁŘ

PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY
(Základní přehled povinností v oblasti ochrany životního prostředí pro podnikatelské subjekty)
Místo konání: Václavské náměstí 19/832, Praha 1

Jméno a příjmení:
Datum kurzu (5. 6. 2016 / 1. 6. 2016 / 2. 6. 2016):

Fakturační údaje
Název firmy:
Ulice:
PSČ:
IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:
Potvrzujeme závazně, že dne ……... jsme uhradili částku 3025 Kč včetně DPH (2500 bez DPH),
na bankovní účet číslo 115-1287940247/0100 (KB Praha).
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 DIWISA. s. r. o. se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění
odborné akce.

