Váš partner v profesním rozvoji

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA
+ HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - 3. termín
Přednášející:
Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
RNDr. EVA HORÁKOVÁ
CENIA, oddělení odpadového hospodářství

PRAHA, úterý 26. dubna 2016, Konferenční centrum CITY Pankrác
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do
ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.
Seminář bude věnovaný zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci (zákon č. 223/2015 Sb.) a konkrétním
dopadům některých změn v roce 2016 a v roce 2017 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s
odpady.
Obsah semináře bude zaměřený především na odpadovou problematiku z pohledu nového právního předpisu.
Účastníci se seznámí s aktuální změnou vyhlášky č. 383/2001 Sb. účinnou od 21. 3 2016, novým Katalogem odpadů
účinným od 1. dubna 2016 a novou vyhláškou o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů rovněž účinnou
od 1. dubna 2016.
Dále bude představen aktuálně projednávaný návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh nové vyhlášky
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.
Účastníci se mimo jiné seznámí s novou podobou Katalogu odpadů, se změnami v ohlašování odpadů a provozu
zařízení k nakládání s odpady. Dále s novinkami v zařazování odpadů do kategorie a hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů a novými pravidly pro využívání odpadů na povrchu terénu.
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování identifikačních čísel zařízení (Katalog zařízení), pozornost bude
zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, správné používání
kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení.
Účastníci získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního
prostředí.
Součástí semináře bude krátká praktická ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady jako
jsou například Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení nebo Registr zařízení.

Upozornění:
Seminář není zaměřen na plnění povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů ani na problematiku zpětného
odběru výrobků.
Seminář je určen pro: původce odpadů, provozovatele zařízení k nakládání s odpady, podnikové ekology, poradce
v oblasti životního prostředí, pracovníky orgánů veřejné správy a samosprávy.
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PROGRAM SEMINÁŘE

„ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA
+ HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 – 3. TERMÍN“
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství

Úterý 26. dubna 2016, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác
8:00-9:00

Registrace účastníků
• NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH (ZÁKON Č. 223/2015 SB.)

09:00 -12:00

• NOVÝ KATALOG ODPADŮ (VYHLÁŠKA Č. 93/2016 SB.)
• NOVÁ VYHLÁŠKA O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
(VYHLÁŠKA Č. 94/2016 SB.)
• NOVELA VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S
ODPADY (VYHLÁŠKA Č. 83/2016 SB.)
• NÁVRH NOVELY VYHLÁŠKY Č. 294/2005 SB., O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ
ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU

12:00-12:45

Přestávka na oběd
• NÁVRH NOVÉ VYHLÁŠKY O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ
NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

12:45-15:00

• PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ
NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ,
ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...)
• TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY –
KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY
„HŘÍŠNÍKŮ“
• REGISTR ZAŘÍZENÍ – NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VEŘEJNOST

15:00-15:30

Diskuze, ukončení semináře
Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení.

Samozřejmou součástí semináře jsou diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.
Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. Dotazy
budou zodpovězeny v rámci přednášek.
MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE

