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Nahrávka webináře: Metodická sdělení MŽP a MV ČR k novému zákonu o 

odpadech – pro obce  
Nové povinnosti obcí od 1. 1. 2021 vyplývající ze zákona o odpadech, změnového zákona 

a Metodických sdělení MŽP a MV  
 

Od 1. 1. 2021 jsou obce povinny řídit se novou legislativní úpravou nakládání s odpady. 

Nezbytnou úpravu postupů v odpadovém hospodářství mohou usnadnit Metodické pokyny, 

které za tímto účelem vydalo MŽP a MV. Seznamte se s těmito pokyny a zorientujte se v 

povinnostech a jejich změnách v roce 2021 a 2022. 

 

Přednáší: Ing. Petr Šulc, ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře Vám poskytne zejména důležité informace k nastavení obecního systému, o 

možnostech úpravy místních poplatků za komunální odpad a možnostech zachování nastavení 

poplatků dle roku 2020. Zaměří se i na oblast poplatků za skládkování KO a možností 

uplatnění slevy dle §157 nového zákona o odpadech (500 Kč/t). Dále se webinář zaměří na 

právní výklad MV ČR k zákonnému zmocnění obce k vydání obecně závazné vyhlášky, 

kterou obce stanoví obecní systém odpadového hospodářství. Dozvíte se mimo jiné, co lze (a 

co nelze) upravit obecně závaznou vyhláškou a zda ji musíte měnit. 

 

Komu je záznam webináře určen: Nahrávka webináře je určena pracovníkům obcí, kteří 

mají na starosti organizování systému obce pro nakládání s KO, pracovníkům odborů 

životních prostředí obcí, pracovníkům příspěvkových organizací či jiných subjektů, které pro 

obec zajišťují realizaci systému nakládání s KO. 

 

Program nahrávky webináře: 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, problematika obcí jako původců KO  

Metodický pokyn MŽP k obecním systémům 

Metodický pokyn MŽP k poplatku za uložení KO na skládku, uplatnění výjimky dle §157 

Poplatek za KO přechodná ustanovení 

Právní výklad MV ČR k zákonnému zmocnění obce k vydání obecně závazné vyhlášky 
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Závazná objednávka záznamu webináře Metodická sdělení MŽP a MV ČR 

k novému zákonu o odpadech – pro obce 
Cena záznamu webináře: 1290,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci 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 webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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