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EKONOX, s.r.o., konzultační a poradenská společnost v oblasti životního prostředí 
pořádá v rámci Energetického fóra a Teplárenských dnů 2018 

 
SEMINÁŘ 

 

POVINNOST AKTUALIZACE VNITROPODNIKOVÝCH 

DOKUMENTŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
aneb 

pořád ve střehu, stále se něco aktualizuje! 

 

11. dubna 2018, Nové Adalbertinum, Hradec Králové 
 

 
Společnost EKONOX, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se bude zabývat povinnostmi 
aktualizace vnitropodnikové dokumentace v oblasti životního prostředí – ovzduší, vod, odpadů, chemických 
látek. 
 

➢ Víte, jak se česká a evropská legislativa promítá do Vašich vnitropodnikových dokumentů na 
ochranu životního prostředí? Ovzduší, vody, odpady, chemické látky, prevence havárií, a další?  

➢ Víte, které změny ve Vaší společnosti mohou mít dopad na povinnost aktualizace vnitropodnikových 
dokumentů? 

➢ Provádíte pravidelně aktualizaci vnitropodnikové dokumentace: směrnice, provozní řády, 
bezpečnostní listy, havarijní plány, základní hodnocení rizik ekologické újmy, protokol o nezařazení 
(PZH), písemná pravidla, ILNO a další?  

➢ Ohlašujete změny ve vnitropodnikové dokumentaci nebo v ohlašovacích povinnostech příslušným 
orgánům státní správy?  

➢ Víte, že se vystavujete finančnímu postihu za nesplnění povinnosti aktualizace? 

 

SEMINÁŘ je určen zaměstnancům, kteří mají ve společnosti na starosti životní prostředí 
a zpracovávají vnitropodnikové dokumenty nebo hlášení orgánům státní správy. 
 

 
Účastníci získají potvrzení o absolvování školení o legislativě v oblasti ochrany životního prostředí. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

EKONOX, s.r.o., V ráji 501, 530 02  Pardubice, IČ: 494 48 951, Tel: 466 415 799, e-mail: ekonox@ekonox.cz 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 
(9:00 – 13:00 hod) 

 
Přednášející:  Ing. Jitka Hofmanová, Ing. Kristýna Pithardtová, Ing. Šárka Kratochvilová, Ing. Jiří 

Švachula, CSc., EKONOX, s.r.o. 
 

8:30 – 9:00  Prezence účastníků semináře 
 
9:00   Zahájení semináře 
 
9:05 – 13:00  Přednáškový blok 

 
Důvody aktualizace vnitropodnikových dokumentů  
- vnější změny např. legislativa, změny v bezprostředním okolí podniku, … 
- vnitřní změny např. změna technologie, změna množství surovin, personální 

změny, výstavba nových objektů apod. 
 
Povinnosti aktualizace z pohledu jednotlivých složkových zákonů (směrnice, provozní 
řády, bezpečnostní listy, havarijní plány, základní hodnocení rizik ekologické újmy, 
identifikační listy nebezpečných odpadů) 
 

Diskuse a závěr semináře 
   
Během semináře bude účastníkům k dispozici káva, čaj a drobné občerstvení. Účastníci jsou rovněž 
pozváni společnostmi PAREXPO, s.r.o. a EKONOX, s.r.o. na slavnostní zahájení výstavy Teplárenské dny 
2018 (v 10 hod) v prostorách Adalbertina. 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA SEMINÁŘ: 
POVINNOST AKTUALIZACE VNITROPODNIKOVÝCH DOKUMENTŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Informace o účastníkovi 

Název společnosti:  

Fakturační adresa:  

IČ/DIČ:  

Jméno účastníka:  

Tel:  

E-mail:  

Účastnický poplatek 

Vložné, pracovní materiály, 
drobné občerstvení 

1 815 Kč, včetně DPH (1 500 Kč + 21% DPH) 

 

V případě Vašeho zájmu zašlete řádně vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu: pithardtova@ekonox.cz  

Telefonní spojení:  466 415 010 

Adresa:  EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02 Pardubice 

Daňový doklad (faktura) Vám bude zaslána po obdržení Vaší přihlášky. Přihláška je pro účastníka semináře závazná. 
Při neúčasti nelze vložné vrátit. Za přihlášeného účastníka může být vyslán náhradník. 
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Místo konání:  Nové Adalbertinum 

Velké náměstí 32/40, Hradec Králové 

GPS:50.2090267N, 15.8334450E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádáno ve spolupráci s: 

 

 

Mediální partneři: 

 

 

 


