Vás zve na konferenci

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Ing. Bc. JAN MARŠÁK, Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a technologií
Mgr. Ing. LADISLAV TRYLČ,
Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL,

a zástupce ředitele odboru odpadů, MŽP
vedoucí oddělení zpětného odběru,
odbor odpadů, MŽP
vrchní ministerský rada odboru odpadů, MŽP

Návrh nové legislativy odpadového hospodářství přináší zásadní změnu, protože rozděluje
stávající zákon o odpadech na dva nové předpisy – zákon o odpadech a zákon o výrobcích
s ukončenou životností.
Zákon o odpadech upravuje komplexně pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro
předcházení vzniku odpadu a s těmito pravidly související práva a povinnosti osob
v odpadovém hospodářství včetně působnosti jednotlivých správních orgánů. Nakládání
s vybranými výrobky s ukončenou životností bude oproti dosavadnímu zákonu o odpadech
upraveno v samostatném zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
Co se týče hlavních změn oproti platné právní úpravě, návrh zákona o odpadech nově
upravuje:
 definice vybraných pojmů,
 postupy, jimiž odpad přestane být odpadem,
 problematiku nelegálně soustřeďovaného odpadu – tzv. černých skládek,
 některé aspekty povolování zařízení,
 provoz mobilních zařízení,
 problematiku poplatku za ukládání odpadů na skládku a jeho rozdělení,
 problematiku poplatku za komunální odpad,
 problematiku možnosti zavádění motivačních systémů poplatků za komunální odpad,
 činnost obchodníka a zprostředkovatele s odpady,
 další oblasti.
Co se týče hlavních změn oproti platné právní úpravě, návrh nového zákona o vybraných
výrobcích s ukončenou životností upravuje:
 rozšířenou odpovědnost výrobců za vybrané výrobky,
 princip ekomodulace – „recyklační” příspěvky od výrobců kolektivnímu systému
mají být upravovány na základě zejména recyklovatelnosti výrobku,
 cíle sběru elektrozařízení přenesené na výrobce,
 nové povinnosti kolektivních systémů,
 další oblasti.

1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve čtvrtek 27. února 2020 v EA hotelu
Populus (U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255 712 111,
e-mail: populus@eahotels.cz, http://www.populus.cz). Doprava autobusy MHD - výstupní
stanice Malešická. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny,
parkování – placené hotelové parkoviště 250 Kč/den.
2. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:30.
3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete do 20. února 2020 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz.
4. Vložné na seminář činí 2.100,- Kč bez DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné
občerstvení, oběd v hotelové restauraci (polévka, hlavní chod) a pracovní materiály, které
budeme rozesílat na e-mail uvedený v přihlášce. Snížené vložné ve výši 1.900,- Kč bez DPH
hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků z jedné organizace na tento seminář. Vložné
laskavě poukažte na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 20. 2. 2020 pod
variabilním symbolem 200227, nebo jej můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ:
15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v
Hradci Králové. (SWIFT CODE–KOMBCZPPXXX, IBAN – CZ 0801000000195234530277). Platba
kartou a v eurech není u registrace možná.
5. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo Vám
jej na vyžádání zašleme poštou. Pokud budete požadovat zaslání zálohové faktury,
zaškrtněte příslušné políčko v závazné přihlášce.
6. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními
pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně,
a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 20. února 2020. Nestornuje-li
účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně
fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.
7. Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky. Program semináře Připravovaný zákon
o odpadech se předkládá k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné
vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude
zasláno osvědčení o absolvování.

Pro informace kontaktujte Kláru Petrákovou Kánskou,
tel. 602 141 508, e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz.

Vyplněnou přihlášku (** zaškrtněte požadované) odešlete laskavě
do 20. 2. 2020 na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz.

titul, jméno
a příjmení
název a adresa
plátce (firmy)
č. účtu plátce
DIČ a IČ
telefon
e-mail
vložné

cena bez DPH

DPH

cena s DPH

plné za 1 osobu

2.100,- Kč

441,- Kč

2.541,- Kč

snížené za 1 osobu*

1.900,- Kč

399,- Kč

2.299,- Kč

počet osob

* Snížené vložné platí při vyslání dvou a více účastníků z jedné organizace.
Přihlašuji se k účasti na semináři

pořádaném 27. února 2020.

Vložné celkem včetně DPH 21 % ………………..………………,- Kč, uhradím:
□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 200227**
□ v hotovosti u registrace**
□ žádám o vystavení zálohové faktury**
Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami.

Datum, razítko, podpis

Pro informace kontaktujte Kláru Petrákovou Kánskou,
tel. 602 141 508, e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz.

