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                       VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA  
+ HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 – PRAHA 2. TERMÍN 

Přednášející: 

Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL 

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů 

RNDr. EVA HORÁKOVÁ 

CENIA, oddělení odpadového hospodářství           

PRAHA, středa 22. ledna 2020, 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 aktuální podobě projednávaného zákona o odpadech, který bude přijat v návaznosti 
na změnu evropských směrnic v rámci balíčku k oběhovému hospodářství, a to s přepokládanou účinností 
od 1. ledna 2021.  
 
Účastníci se dále seznámí vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs 
vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Jedná se o první vyhlášku, která v České republice nastavuje  
podrobná kritéria pro vedlejší produkt a přechod odpad neodpad.  
 
Dále budou představeny změny, které budou nově vyplývat z přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.   
 
 
V rámci praktické části semináře budou zopakována pravidla přidělování a používání identifikačního čísla 
provozovny a zařízení, pozornost bude rovněž zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence 
stavebních firem a mobilních zařízení, zařízení pro nakládání s autovraky, zařízení pro nakládání s kaly z ČOV, 
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 ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady (Registr zařízení, 
VISOH, Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení). 
 
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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                          Váš partner v profesním rozvoji 

                                                                                     PROGRAM SEMINÁŘE 

„ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA 
+ HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 – PRAHA 2.TERMÍN“  

                                                                                         PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

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

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

Středa 22. ledna 2020, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác 
8:00-9:00 Registrace účastníků 

 

 

09:00 -12:00 

•    VYHLÁŠKA O KRITÉRIÍCH, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ 

ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT 

ODPADEM 

• NÁVRH NOVÉHO ZÁKON O ODPADECH A NÁVRH ZMĚNOVÉHO ZÁKONA 

• ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

 

 

12:45-15:00 

• POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ 

EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ  

• 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“  

• INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ 

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 do 20. ledna 2020 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/


 

 

Váš partner v profesním rozvoji                           

                                       ORGANIZAČNÍ POKYNY               

1. Seminář se koná ve středu 22. ledna 2020 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 15:30 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 15. 01. 2020. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily. 

6. Vložné na akci činí 2 110,00 Kč bez DPH 21 % (2 553,10 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 15. 01. 2020 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 200122. 
 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.  

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 15. 01. 2020. 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 2110,00 443,10 2 553,10 

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) 

„ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ 

DO ISPOP V ROCE 2020 – PRAHA 2. TERMÍN“ 

Praha, středa 22. ledna 2020, Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

Přihlášku laskavě odešlete do 15. 01. 2020 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: 

Vložné:    

2110,00 Kč bez DPH 
(2553,10 Kč vč. DPH 21%) 

  

Převodem z účtu do 15. 01. 2020 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 200122 

  

Poznámka: 

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

Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 15. 01. 2020. 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/

