EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

ve spolupráci s

Asociací ekologických expertů, o. s.
pořádá odborný seminář

SCHVÁLENÁ EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH
(č. 154/2010 Sb.)

& VYHLÁŠKA č. 61/2010 Sb.
novelizující vyhlášky č. 294/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb.

A ZMĚNY, JEŽ VYVOLAJÍ
úterý 22. června 2010 Brno
MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA

ZMĚNA ZÁKONA O ODPADECH - SCHVÁLENÁ „EURONOVELA„ (ve sbírce zákonů vydána
pod číslem 154/2010 Sb.) a VYHLÁŠKA č. 61/2010 Sb., novelizující
•
•

vyhlášku č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a
vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

jsou předzvěstí změn v odpadového hospodářství v ČR v letech 2010/2011.
Seminář je určen:
• oprávněným osobám, které např. provozují zařízení k nakládání s odpady dle § 14 odst. 1 a 2
zákona o odpadech, v platném znění,
• původcům odpadů,
• provozovatelům skládek,
• zástupcům měst a obcí, na jejichž katastrálním území se nachází místa využívaná
k rekultivacím za použití zemin, odpadů, sedimentů a sutí v dikci či mimo dikce zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
HARMONOGRAM SEMINÁŘE A ODBORNÝ PROGRAM
9 00 – 9 30 Prezence, zahájení
9 30 – 15 00 Odborný program

•

Změna Zákona o odpadech – schválená „EURONOVELA“
Mgr. Eva Strnadová
Ministerstvo životního prostředí
oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce

•

Důvody vydání Vyhlášky č. 61/2010 Sb., a její komentář
Ing. Jana Střihavková
Ministerstvo životního prostředí
odbor odpadů, oddělení technologií

•

Povinnosti vyplývající pro původce a oprávněné osoby z vyhlášek
č. 294/2005 Sb., a č. 383/2001 Sb., po novele
Ing. Vladimír Bláha
EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové
specialista v odpadovém hospodářství

•

Zkušenosti z kontrolní činnosti ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství
na úrovni zákona o odpadech
Ing. Jana Samková
Česká inspekce životního prostředí OI HK
ředitelka oblastního inspektorátu v Hradci Králové

Účast k diskuzi přislíbili pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Přestávky si stanovují přednášející. Změna programu vyhrazena.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:
22. června 2010 - Brno
Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 602 00 Brno
Konferenční sál

Orientační mapa – Brno

místo konání
MZK Brno

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Prosíme, vezměte na vědomí, že vstup do knihovny před 9 hod. NEBUDE umožněn!
K parkování využijte místa vyznačená šipkami. Parkoviště s velikou šipkou má největší kapacitu.
Parkování na vyznačených místech je bez poplatku. Parkovací místa knihovny nejsou k dispozici
veřejnosti a nelze je rezervovat.

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
602 00 Brno

Odkaz na mapách:
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Kounicova%2065a,%20Brno@sss=1@ssp=124574828_12
7135436_146005100_145878732@x=138115239@y=132859946@z=16

2. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA SEMINÁŘI
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 21. června 2010 na uvedené kontakty:
EMPLA spol. s r. o.
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
fax: 495 217 499
e-mail: marketing@empla.cz
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Bílková, Hana Šimánková
3. ÚHRADA SEMINÁŘE
Účastnický poplatek činí celkem ……. 1 740,- Kč
základ daně
1 450,- Kč
20 % DPH
290,- Kč
a obsahuje:
- vložné za osobu včetně pracovních materiálů,
- drobné občerstvení.

EMPLA

Účastníci semináře obdrží dárek v podobě reklamního hrnku.
Naše DIČ: CZ42195667, IČO: 42195667
Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec Králové (var. symbol 22062010)
nebo hotově u prezence.
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.

4. DAŇOVÝ DOKLAD, POTVRZENÍ O PLATBĚ
Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny. Daňový
doklad bude účastníkům semináře vydán na základě prokázaného zaplacení. Účastníci obdrží u
prezence daňový doklad jen na platby, které budou připsány na náš účet 5 dnů před konáním semináře.
Na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou na Vaši adresu. Účast na
akci nepotvrzujeme. Zprávu Vám zašleme jen v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
5. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně
pro nedodržení storno podmínek fakturován. Přihlášku je možné písemně stornovat z vážných důvodů 3
dny před zahájením semináře nebo je možno vyslat náhradníka. Potvrzení závazné přihlášky bude
považováno za souhlas s organizací a cenou semináře.

Brno - úterý 22. června 2010
Mediální partner

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
SCHVÁLENÁ EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH
(č. 154/2010 Sb.) & VYHLÁŠKA č. 61/2010 Sb.
(novelizující vyhlášky č. 294/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb.)
A ZMĚNY, JEŽ VYVOLAJÍ

22. června 2010 Brno
VS 22062010
Jméno a příjmení:
Fakturační údaje
Název firmy:
Ulice:
PSČ:
Město
IČO:
DIČ:
Rodné číslo:
(u fyzických osob)
Telefon:

Fax:

Přeji si, aby mi byly zasílány aktuální informace o
připravovaných odborných seminářích, kurzech a dalších
službách na níže uvedenou e-mailovou adresu:

E-mail:

Potvrzujeme závazně, že dne…............…....................
jsme uhradili (uhradíme) částku….……………..…...Kč
 z účtu č. .....….….......................……………...…......
u peněžního ústavu ........................….....................
na účet č. 659340257/0100 KB HK,
var. symbol: 22062010
 zaplatíme hotově u prezence.
Razítko a podpis vysílající organizace:
Podpis účastníka:

Údaje, které uvedete na této přihlášce budou použity pro vystavení daňového dokladu.
Prosíme Vás, abyste jim věnovali náležitou pozornost. Děkujeme.

