
 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

 

ODPADY 2013 V PRAXI 
EKOAUDITOVÁ NOVELA 

- ZÁKON č. 169/2013 Sb. 

 

   
 

 

 

 

 

                                       Hradec Králové, úterý 24. září 2013 

                                                  Hotel Tereziánský dvůr 

Na počátku října vstoupí v účinnost první část změn, které přináší zákon č. 169/2013 Sb., tedy tzv. 

ekoauditová novela zákona o odpadech. Účastníci budou seznámeni s tím, jaké konkrétní změny 

tato novela a související novelizace prováděcích vyhlášek přináší, s ohledem na rozdílnou účinnost 

jejích ustanovení vyjasní, k jakému datu dochází ke změně jednotlivých povinností a přiblíží, jaký 

konkrétní dopad budou mít tyto změny na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání

s odpady.  

Prezentován bude i výklad významu a otázky praktického využití institutů vedlejšího produktu

a přechodu odpad neodpad dle § 3 odst. 5 a 6 zákona o odpadech z pohledu MŽP. 

 

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od odborníka, který se podílel na přípravě zákona: 

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

Praktický pohled, vysvětlující příklady z praxe od odborníka s erudicí v oblasti odpadů: 

Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství,(dříve ředitelství ČIŽP) 

Seminář je určen pro:  podnikové ekology, původce odpadů, firmy působící v oblasti nakládání

s odpady, pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. 



 
      MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 
             Váš partner v profesním rozvoji 

      PROGRAM SEMINÁŘE  

„ODPADY 2013 V PRAXI  

EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON č. 169/2013 Sb.“ 
 

Hradec Králové, úterý 24. září 2013, Hotel Tereziánský dvůr 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-11:00 Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl 
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů 

PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ PŘINÁŠÍ EKOAUDITOVÁ NOVELA 

JEJICH DOPAD NA POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z ODPADOVÉ 

LEGISLATIVY 

11:00-11:45 Ing. Petr Havelka 
Česká asociace odpadového hospodářství, výkonný ředitel 

PRAKTICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY 

ODPADOVÉ LEGISLATIVY, KOMENTÁŘ ZAJÍMAVÝCH SOUVISLOSTÍ  

11:45-12:30 Přestávka na oběd 

12:30-13:15 Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl 
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů 

VÝKLAD VÝZNAMU A OTÁZKY PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ INSTITUTŮ 

VEDLEJŠÍHO PRODUKTU A PŘECHODU ODPAD NEODPAD DLE § 3 

ODST. 5 A 6 ZÁKONA O ODPADECH 

13:20-15:00 Ing. Petr Havelka 
Česká asociace odpadového hospodářství, výkonný ředitel 

PRAKTICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY ODPADOVÉ 

LEGISLATIVY, KOMENTÁŘ ZAJÍMAVÝCH SOUVISLOSTÍ 

informace pro praktické využití firmami a ekology – uvedení konkrétních 
příkladů, komentování nejčastějších tematických oblastí z oblasti odpadů 
s vysvětlujícími příklady z praxe, podrobnějším vysvětlením důvodů z praxe, 
které vedly k úpravě legislativy, včetně upozornění na chyby a obtížně 
vykonatelné části aktuální novely 
 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ K DALŠÍMU OČEKÁVANÉMU VÝVOJI 
V ODPADOVÉ LEGISLATIVĚ V ŠIRŠÍM KONTEXTU, OPĚT 
S DOPLŇUJÍCÍM VYSVĚTLENÍM NĚKTERÝCH SOUVZTAŽNOSTÍ 

15:00-15:30 Diskuze 

15:30 Ukončení semináře  

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu 

posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

                                                                                                        


