Konzultační seminář Odpadové hospodářství v praxi roku 2020 - plnění
povinností původce odpadů dle stávající a navrhované legislativy
Postupovat v souladu s legislativou, jež upravuje nakládání s odpady, vést evidenci odpadů, plnit
ohlašovací povinnost, řešit zpětný odběr a zároveň plnit všechny ostatní zákonné povinnosti s
přesahem do dalších oblastí podnikové ekologie, BOZP a PO představuje pro původce odpadů
značnou zátěž, zvl. proto, že nedodržení povinností je pokutovatelné ve velmi vysokých sazbách
a často kontrolováno. Získejte přehled o aktuálních povinnostech, které vám ukládá legislativa
pro rok 2020, praktická doporučení k jejich dodržování a konkrétní kroky, jak se připravit na
kontrolu ČIŽP nebo ORP, jak postupovat při probíhající kontrole a jak se bránit před jejími
následky.

Přednáší: Josef Hlavatý
Místo konání: Praha
Datum konání: 17. 9. 2020
Zaměření semináře: Na semináři získáte ucelený přehled o povinnostech v odpadovém
hospodářství podle aktuálních novel a prováděcích vyhlášek s přesahem do aktuálně
schvalované legislativy. Budou Vám vysvětleny pojmy související s odpadovým hospodářstvím,
je probírána kategorizace a zařazování odpadů podle Katalogu odpadů dle vyhlášky č. 93/2016
Sb., a v návaznosti je řešeno vedení evidencí odpadů a plnění ohlašovacích povinností v systému
ISPOP.
Součástí semináře je řešení technických a organizačních podmínek pro shromažďování,
soustřeďování, skladování odpadů a zabezpečení odpadů a označování odpadů dle vyhlášky č.
83/2016 Sb. Získáte přehled o aktuálních změnách a povinnostech pro rok 2020,
připravovaných legislativních změnách a sankcích při nedodržování stanovených povinností.
Důležitou částí semináře je též příprava na kontrolu ČIŽP a postup při a po kontrole.
V rámci semináře je možno konzultovat jednotlivé ohlašovací případy.
Samostatnou částí je pak seznámení účastníků se základními tezemi navrhovaného a aktuálně
projednávaného nového zákona o odpadech.

Komu je seminář určen: všem původcům odpadů, podnikovým ekologům, technologům,
vedoucím výroby a managementu výrobních společností a firem

Program semináře:
8:45–9:00
9:00–10:45

10:45–11:00
11:00–12:00
12:00–13:00
13:00–14:30
14:30–14:45
14:45–15:30

Registrace účastníků + ranní káva
Úvod do odpadového hospodářství, Shromažďování odpadů, jejich označování a
zabezpečení; Ověřování nebezpečných vlastností odpadů, Přesahy OH do dalších
oblastí podnikové ekologie, BOZP a PO, Kategorizace odpadů, změny v definicích,
změny v působnosti, ILNO, identifikace nebezpečných odpadů podle vyhl. č.
83/2016 Sb. a vlastností dle nař. komise EU č. 1357/2014
Přestávka na občerstvení
Evidence odpadů, Ohlašování do ISPOP
Společný oběd
Základní teze nového zákona o odpadech, rozdíly vůči stávající legislativě,
novinky, průběh schvalování
Přestávka na občerstvení
Sankce a pokuty, časté nedostatky, příklady z praxe, postup po kontrole, Příprava
na kontrolu, rady a tipy pro bezproblémový průběh kontroly, možnosti obrany
před negativními dopady kontrol dle správního a nového kontrolního řádu, časté
chyby a nedostatky
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Závazná objednávka účasti na semináři
Odpadové hospodářství 2020
Cena semináře: 3950,- Kč bez DPH za jednoho účastníka
Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové ceny objednávky.
Název společnosti:
Jméno a příjmení objednávajícího:
Ulice a č. p., město:

IČO:

DIČ:

Email:
Telefon:
Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační:

Počet účastníků semináře:
1. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).
2.

Jméno účastníka:

Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).

3.

Jméno účastníka:

Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).
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