
 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

ODPADY 2015 V PRAXI 
ZÁKON č. 229/2014 Sb.,  

EURONOVELA PRAHA 2. TERMÍN 

     

Praha, Konferenční centrum City, Praha – Pankrác, čtvrtek 14. května 2015 

 

V lednu 2015 vstoupí v účinnost změny, které přináší zákon č. 229/2014 Sb. Změna zavádí konec 

skládkování v roce 2024 a povinnost třídění odpadů v obcích, včetně biosložky a kovů.  

Další novela pak vstoupí v platnost v 2. čtvrtletí 2015, jedná se o novelu, která s ohledem na 

připomínky Evropské komise doplňuje transpozici rámcové směrnice o odpadech. 

Tato novela bude upravovat některé definice, pravidla pro ohlašování provozu zařízení, 

požadavky na plány odpadového hospodářství. Účastníci budou seznámeni s konkrétní 

podobou změny, které tyto novely a související novelizace prováděcích vyhlášek přináší, 

a přiblíží, jaký dopad budou mít tyto změny na původce odpadů a provozovatele zařízení 

pro nakládání s odpady.  

 

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

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. 
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               Váš partner v profesním rozvoji 

               PROGRAM SEMINÁŘE 

                     „ODPADY 2015 V PRAXI 
      ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Praha 2. termín“ 

                                   Praha, Konferenční centrum CITY, čtvrtek 14. května 2015 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

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

PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ PŘINÁŠÍ NOVELIZAČNÍ ZÁKON Č. 229/2014 

SB. A EURONOVELA (ÚČINNOST BŘEZEN 2015) 

A 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 

PŘÍPRAVA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH A ZÁKONA 

O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ 

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. 

 


