
 

 

 

 

 

 

 

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 V rámci semináře budou vyloženy základní povinnosti původců odpadů z pohledu podnikového 

ekologa a z pohledu kontrolního orgánu (ČIŽP). Vybrané instituty založené zákonem o odpadech v aktuálním 

znění budou vysvětlovány s použitím příkladů z podnikové praxe. Zvýšená pozornost bude věnována institutu 

„vedlejšího produktu“ (§ 3 odst. 5 zákona). Samostatným tématem bude příprava na kontrolu a zásady 

komunikace s kontrolním orgánem (ČIŽP). Podrobněji budou probrány formální povinnosti (označování 

odpadů, evidence, hlášení) včetně souvislostí s přímo aplikovatelnou evropskou legislativou (hlášení do 

registrů IRZ, E-PRTR) a včetně pojednání o tzv. formálních správních deliktech, současné praxi ČIŽP při jejich 

postihování, se zaměřením na účinnou obranu v rámci správního řízení ve věci uložení pokuty. 

 

 

JUDr. Ing. Vlastimil Šimek, ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.  

Ing. Hana Malčeková, ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o. 
 

 

8:30 - 9:00 Registrace účastníků 

9:00 - 10:40 Odborný program 

10:40 - 10:50 Přestávka 

10:50 - 12:20 Odborný program 

12:20 - 12:45 Přestávka 

12:45 - 14:30 Odborný program 

14:45 Konec semináře 

 

 

 základní pojmy zákona o odpadech – odpad vs. vedlejší produkt, původce, oprávněná osoba; zařazování 
odpadů podle katalogu; možnosti smluvního převodu původcovství odpadu; zákonné podmínky vynětí 
movité věci z režimu zákona o odpadech, 

 přehled povinností původců odpadů při nakládání s odpady; správa odpadového hospodářství podniku; 
třídění, shromažďování a označování odpadů, 

 zpětný odběr upotřebených výrobků; odpady a obecní vyhlášky; účast podnikatele na obecním systému 
odpadového hospodářství, 

 průběžná evidence odpadů, hlášení o produkci a nakládání s odpady; hlášení tzv. přenosů znečišťujících 
látek v odpadech (registry IRZ, E-PRTR); evidenční list přepravy nebezpečného odpadu, 

 kontrolní kompetence ČIŽP; příprava na kontrolu; rady pro úspěšné absolvování kontroly; zastoupení 
při kontrole, 

 formální (též administrativní) správní delikty v odpadovém hospodářství, zásady obrany při 
uplatňování opravných prostředků v rámci řízení o pokutách, správní řízení a jeho fáze, práva účastníka 
řízení. 



 
 

 MÍSTO A DATUM KONÁNÍ: konferenční prostory VZ Ekomonitor, spol. s r.o. (Píšťovy 820, Chrudim), 
středa 29. února 2012, začátek odborného programu od 9:00 hodin, registrace účastníků od 8.30 hodin. 
Předpokládaný konec semináře ve 14:45. 

 DOPRAVA: 

 z Chrudimi směr Žďár nad Sázavou, při výjezdu z města první odbočovací pruh vlevo, kolem firmy 
ERA-PACK dozadu a dále přes železniční přejezd k firmě VZ Ekomonitor, 

 pro účastníky, kteří přijedou hromadnou dopravou do Chrudimi, bude zajištěn odvoz z nádraží 
do sídla firmy VZ Ekomonitor. Pokud budete požadovat tuto službu, objednejte si ji prosím 
v přihlášce. 

 Vyplněnou PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 22. ÚNORA 2012 na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax: 469 682 310, e-mail: 
klara.kanska@ekomonitor.cz. 

 VLOŽNÉ činí 1440,- Kč (cena s 20 % DPH)  

 vložné poukažte na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim, var. symbol 120229 nebo uhraďte 
v hotovosti u registrace, 

 naše IČO: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchodním rejstříku C 1036 u rejstříkového 
soudu v Hradci Králové, 

 vložné zahrnuje pracovní materiály a občerstvení. 

 DAŇOVÝ DOKLAD obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. Požadujete-li 
zaslání daňového dokladu, je nutné tuto skutečnost oznámit organizátorovi písemně.  

 Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci 
akceptovat. 

 Odesláním vyplněné přihlášky jsou podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci 
i účastníka. 

 STORNOVAT lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno 
nejpozději do 22. února 2012.  

 
 

 

 

 

 

 

NESTORNUJE-LI ÚČASTNÍK PŘIHLÁŠKU VČAS, 

UHRAZENÉ PLATBY NEVRACÍME A NEUHRAZENÉ 

PLATBY DODATEČNĚ FAKTURUJEME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 
 

Bc. Klára Kánská 
Vodní zdroje  Ekomonitor spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
tel.: 469 682 303  

přímá linka: 469 318 421  
mobil: 602 141 508 

e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 

 

mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz


 

na seminář 

 

Odešlete laskavě na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax 469 682 310 
 e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz  

* Nehodící se laskavě škrtněte 

titul, jméno a příjmení  

adresa plátce 

(firmy) 
 

č. účtu plátce  

DIČ (IČO)  

telefon  

e-mail  

Souhlasím – nesouhlasím* s pravidelným zasíláním elektronických nabídek služeb a výrobků společnosti VZ Ekomonitor. 

Přihlašuji se k účasti na semináři Nakládání s odpady v souladu se zákonem z pohledu praxe 

podnikového ekologa. 

 Vložné ve výši 1440,- Kč uhradím převodem na účet 19-5234530277/0100 s variabilním symbolem 
120229*. 

 Vložné ve výši 1440,- Kč uhradím v hotovosti  u registrace*. 
 

Žádám o dopravu z Chrudimi do areálu firmy VZ 

Ekomonitor (odjezd od budovy ČD) 

 

ANO* 

 

NE* 

Razítko a podpis objednatele, datum: 

 

 

 

 

 

 

 
Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti VZ Ekomonitor. 


