
                                                                                                 

Váš partner v profesním rozvoji 

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

 NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM 
AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019  

 

                              PRAHA, čtvrtek 21. března 2019, 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, a to mj. 

i v souvislosti se změnou legislativy platnou 

od poloviny loňského roku, resp. od počátku roku 

2019. 

Na semináři budou zmíněny také nové požadavky 

evropských předpisů vztahující se na činnost 

kolektivních systémů (tzv. obecné minimální 

požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti 

výrobce schválené v rámci tzv. balíčku oběhového 

hospodářství).  

Budou také prezentována nejčastěji dotazovaná 

témata, jako např. 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 odběru 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 zkušenosti z praxe při plnění zákonných povinností, a to ze strany zástupce 

kolektivního systému a také asociace reprezentující výrobce. Rozšíření okruhu povinných osob změnou definice 

elektrozařízení přinesla nutnost plnit zákonné povinnosti zpětného odběru k novým výrobkům i novým 

výrobcům/dovozcům. Změna se dotýká nejen výrobců, ale také sběrné sítě i na ni navázané sítě zpracovatelských 

zařízení. 

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 
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             PROGRAM SEMINÁŘE 

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019                                      

Praha, čtvrtek 21. března 2019, Konferenční centrum CITY 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:30  
Mgr. Matěj Čermák, 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 ZE ZMĚNY ROZSAHU DEFINICE ELEKTROZAŘÍZENÍ 

A REKATEGORIZACE SKUPIN ELEKTROZAŘÍZENÍ 

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 - NÁVRH ZÁKONA O VYBRANÝCH VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ 

V KONTEXTU NOVÉ EVROPSKÉ LEGISLATIVY 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-13:45  
Tereza Ulverová, ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka 
REALIZACE PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCŮ NOVĚ ZAŘAZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ V SYSTÉMU 

PROVOZOVANÉM ELEKTROWIN a.s. 

SÍŤ MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ A ODDĚLENÉHO SBĚRU ELEKTROODPADU, 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ELEKTROODPADU, INFORMOVANOST 

13:45-14:45  
Michal Mazal, Asociace spotřební elektroniky, předseda představenstva 
POVINNOSTI VÝROBCŮ A VÝZNAM ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ V OBĚHOVÉM 

HOSPODÁŘSTVÍ 

 

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU, ECODESIGN, RECYKLOVATELNOST, ZPĚTNÝ 

ODBĚR, CENNÉ SUROVINY A NEBEZPEČNÉ LÁTKY VE VÝROBCÍCH, ÚROVEŇ RECYKLACE A VYUŽITÍ, 

ÚSPORA PRIMÁRNÍCH SUROVIN 

14:45-15:15 Diskuze 

 Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

Samozřejmou součástí semináře jsou diskuze v průběhu semináře a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem do 19. března 2019 na e-mailovou adresu: 

info@uzitecneseminare.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 
 

Pro účastníky semináře nabízíme 25% slevu 

 na kombinované předplatné portálu Třetíruka.cz 

 časopisu Odpadové fórum. Více ZDE 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.tretiruka.cz/products/akce-leden-2017-25-sleva-na-kombinovane-predplatne-www-tretiruka-cz-a-odpadove-forum/
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                                       ORGANIZAČNÍ POKYNY               

1. Seminář se koná ve čtvrtek 21. března 2019 v Konferenčním centru CITY (KCC), 

Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác. 
GPS souřadnice Konferenčního centra CITY: 50°3'1.001"N, 14°26'21.116"E 

2. Registrace účastníků od 8:00 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 
předpokládaný konec v 15:15 hod. 

3. Doprava - KCC je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Pankrác, trasa C. 
KCC se nachází těsně vlevo u výškové budovy CITY EMPIRIA, vstupte tedy 
do nízké budovy vlevo od hlavního proskleného vstupu do výškové budovy (viz 
obrázek). 
Doprava z hlavního vlakového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici HLAVNÍ 
NÁDRAŽÍ směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO. 
Doprava z hlavního autobusového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici FLORENC 
směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO.  

4. Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od Arkád cca 100 
metrů (parkovné – první 2 hodiny jsou zdarma, každá další započatá hodina 
je za 40 Kč). 
Nezpoplatněné parkování je možné v přilehlých ulicích, ale pravděpodobnost 
volných míst je obtížně odhadnutelná.   

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné 
přihlášky na adrese: www.uzitecneseminare.cz a to do 14. 03. 2019. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily. 

6. Vložné na akci činí 1 835,- Kč bez DPH 21 % (2 220,- Kč včetně DPH). 
Oběd si mohou účastníci individuálně zakoupit v přilehlé jídelně CAFE EMPIRIA 
(www.cafe-empiria.cz), která nabízí široký výběr teplé i studené kuchyně. 

 

 

7. Vložné laskavě uhraďte do 14. 03. 2019 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 190321. 
 Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051. Podklady pro platbu Vám byly odeslány 
 v potvrzení o přijetí přihlášky na Vámi zadané e-maily. 
 Jsme plátci DPH.  Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. 
 Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

8.  V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během semináře. 

9.  Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

10.   Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny 
  a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno 
nejpozději do 14. 03. 2019. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné 
nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. 

Platba Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH celkem k úhradě 

Vložné Kč 1 835 385 2 220 

http://www.uzitecneseminare.cz/
http://www.cafe-empiria.cz/


      

                         Váš partner v profesním rozvoji 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ (pro případ, že nemůžete podat online přihlášku dle bodu 5) 

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 
Praha, čtvrtek 21. března 2019, Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

Přihlášku laskavě odešlete do 14. 03. 2019 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové  e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené e-maily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou (*). 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

E-mail (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

IČ (DIČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

E-mail:    

Objednané služby (*) označte Váš výběr: 

Vložné:    

1835,- Kč bez DPH (2220,- Kč vč. DPH)   

Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 14. 03. 2019 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 190321 

  

Poznámka: 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami.  

Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 14. 03. 2019. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené 

platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním 

tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ v souladu s požadavky GDPR. 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

