
                                                                                                 

Váš partner v profesním rozvoji 

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTORODPADY 

- DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE  
Podtitul: Nakládání s elektroodpady podle dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a vyhlášky č. 352/2005 Sb., 

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady  
 

                              Praha, čtvrtek 24. září 2015 Konferenční centrum CITY Praha Pankrác 

Seminář se věnuje problematice nakládání 
s odpadními elektrickými a elektronickými 
zařízeními, zejména povinnostem, které jsou 
stanoveny pro výrobce elektrozařízení, 
poslední prodejce a zpracovatele 
elektroodpadů. 
Na semináři budou zmíněny také nové 
požadavky evropské směrnice o nakládání 
s odpadními elektrozařízeními v návaznosti na 
tzv. elektronovelu zákona o odpadech z října 
2014.  
Budou také prezentována témata, která byla 
v souvislosti s tuto novelou nejčastěji 
diskutována. Jedná se zejména o možnosti 
způsobu plnění povinností výrobců 
(individuálně, kolektivně), nakládání 
s elektroodpady mimo systém výrobců (v 
rámci zařízení ke sběru a výkupu odpadů), 
udělování souhlasů pro sběr, výkup a 

zpracování elektroodpadů, způsoby provedení zpětného a odděleného sběru. 
 

Součástí semináře bude také prezentace nejčastějších porušení legislativních předpisů zjištěných při 
kontrolách České inspekce životního prostředí. Část semináře bude zaměřena i na legislativní vývoj dané 
oblasti a na podrobnosti týkající se vedení evidence při nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.  
 
Na semináři budou prezentovány též zkušenosti z praxe při plnění zákonných povinností, a to ze strany 
zástupce zpracovatele elektroodpadů a  kolektivního systému. 
 
Seminář je zejména určen: 

- výrobcům a dovozcům elektrozařízení, původcům elektroodpadů  

- odborným poradcům, kteří zajišťují plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů elektroodpadů 

- pracovníkům kolektivních systémů 

- pracovníkům firem oprávněných k nakládání s odpady 

- pracovníkům krajských úřadů.  

Semináře se mohou zúčastnit též poslední prodejci elektrozařízení. 



      MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

                             Váš partner v profesním rozvoji                                                                            

             PROGRAM SEMINÁŘE 

                     „NAKLÁDÁNÍ S ELEKTORODPADY 

           - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE“ 
                                      Praha, Konferenční centrum CITY, čtvrtek 24. září 2015 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:30 Ing. Tomáš Vávra, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru 

POVINNOSTI STANOVENÉ DÍLEM 8 ZÁKONA O ODPADECH VZTAHUJÍCÍ SE K NAKLÁDÁNÍ 
S ELEKTROZAŘÍZENÍM A ELEKTROODPADY A MOŽNOSTI JEJICH PLNĚNÍ V PRAXI, VČETNĚ 
AKTUÁLNÍCH ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH Z POSLEDNÍ NOVELY ZÁKONA O ODPADECH Č. 184/2014 SB., 

- Základní definice a informace o směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních 

- Plnění povinností výrobců elektrozařízení - zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, využití 
a odstranění odpadů vzniklých z elektroodpadů, kolektivní a individuální plnění povinností 

- „Elektronovela“ zákona o odpadech č. 184/2014 Sb. - nové povinnosti týkající se oblasti 
elektrozařízení platné od října 2014 

- nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady mimo systém výrobců elektrozařízení (sběrny 
odpadů, zpracovatelé elektroodpadů, poslední prodejci) - základní povinnosti vyplývající ze 
zákona a vyhlášek. 

Vedení evidence elektrozařízení a elektroodpadů a ohlašování údajů z této evidence 

- Vedení průběžné evidence ze strany zpracovatelů elektroodpadů a ohlašování dat MŽP 

- Vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů 

10:30-10:45 Přestávka na občerstvení 

10:45-12:00 Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru 

PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ LEGISLATIVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZAŘÍZENÍMI A 

ELEKTROODPADY - CHYSTANÝ ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ V KONTEXTU 

DLOUHODOBÝCH PROBLÉMŮ V TÉTO OBLASTI Z POHLEDU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI 

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZAŘÍZENÍMI A ELEKTROODPADY - NEJČASTĚJI ZJIŠTĚNÁ PORUŠOVÁNÍ 

LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-13:45 Ing. Petr Janda, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., ředitel divize Elektroodpad 

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI 

 ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KS 

 NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ 

13:45-14:45 Tereza Ulverová, ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka 
PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCŮ V RÁMCI KOLEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ VE VZTAHU K DÍLU 8  ZÁKONA 

O ODPADECH 

   AKTUÁLNÍ PROBLÉMY, SPOLUPRÁCE S OBCEMI A OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI PRO NAKLÁDÁNÍ 

   S ODPADY 

   ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ, SBĚRNY, MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE 

14:45-15:15 Diskuze 

  


