
  

    

 

 

 

 

 

 

Vás zve na seminář a webinář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

který se uskuteční 

22. dubna 2022 
v AURELI HOTEL GLOBUS, PRAHA 

 

 

Společ nost Vodní  zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

č len Asočiače institučí  vzde la va ní  dospe lý čh s akreditačí  

u Ministerstva vnitra Č eske  republiký 

 

Upozorne ní  pro pračovní ký sta tní čh institučí : vzde la vačí  program 

je akreditova n u MV Č R podle za kona č . 312/2002 Sb. 



  
PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
 
Ing. Bc. JAN MARŠÁK, Ph.D.,  ředitel odboru odpadů, MŽP 

 
Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL,  vrchní ministerský rada odboru odpadů, 
      MŽP 
 
 
Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. je účinný více než rok. V roce 2021 byly 
k zákonu vydány dvě nové prováděcí vyhlášky (Katalog odpadů a vyhláška 
o podrobnostech nakládání s odpady). Seminář je zaměřen na poskytnutí aktuálních 
informací k požadavkům zákona o odpadech a prováděcích předpisů. 
 
 

PROGRAM 

08:30 – 09:00 Registrace 

09:00 – 10:30 Odborný program 

10:30 – 10:50 Přestávka 

10:50 – 12:20 Odborný program 

12:20 – 13:10 Oběd 

13:10 – 14:40 Odborný program 

14:45 Ukončení semináře 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

  

Informace 

Bc. Klára Petráková Kánská 

+420 602 141 508 

Klara.Kanska@ekomonitor.cz 



ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

 

• Datum konání: seminář a webinář se uskuteční v pátek 22. dubna 2022 v AURELI HOTELU GLOBUS 
(Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4, tel.: +420 296 799 100, e-mail: recepce@hotel-globus.cz, 
www.hotel-globus.cz/cz/). Je zde možnost parkovat na hotelovém parkovišti u hotelu. 

• Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 15. dubna 2022 na email: Klara.Kanska@ekomonitor.cz 
nebo na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. 

• Vložné na seminář a webinář činí 2.600,- Kč včetně DPH. Do ceny vložného jsou zahrnuty 
pracovní materiály v elektronické podobě. V případě semináře rovněž drobné občerstvení. 
Snížené vložné ve výši 2.300,- Kč včetně DPH za jednu osobu hradí plátce při vyslání 2 a více 
účastníků z jedné organizace na tento seminář a webinář. Vložné laskavě poukažte na účet 
č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 15. dubna 2022 pod variabilním symbolem 220422. 
Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu 
v Hradci Králové. 

• Pracovní materiály v elektronické podobě budou účastníkům rozeslány na e-mail uvedený 
v přihlášce. 

• Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky elektronicky. 

• Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny, 
cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby 
bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 15. dubna 2022. Nestornuje-li účastník 
přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 
Vyslání náhradníka je možné. 

• Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře a webináře Zákon 
o odpadech a prováděcí vyhlášky v praxi je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 
Sb.: průběžné vzdělávání úředníků AK/PV-93/2020 a průběžné vzdělávání pro vedoucí 
úředníky AK/VE-57/2020. Účastníkům semináře bude zasláno osvědčení o absolvování. 

• Pokyny pro seminář: 

o Registrace na místě bude od 8:30. 

o Počet účastníků pro prezenční účast se bude řídit v té době aktuálním usnesením 
vlády. 

• Pokyny pro webinář: 

o Pro účast na webináři nepotřebujete žádný program, ale kvalitní připojení k internetu. 
Dále doporučujeme sluchátka, aby Vás nikdo nerušil, nejlépe s mikrofonem, abyste 
mohli pokládat dotazy. 

o Před seminářem Vám pošleme manuál pro přihlášení, pokládání dotazů apod.  

o Je nutné uvést e-mailovou adresu na konkrétní přihlášenou osobu, abychom manuál 
i pozvánku do virtuální učebny poslali přihlášené osobě. 

o Do 8:00 v den konání semináře Vám přijde z adresy klara.kanska@ekomonitor.cz 
pozvání do virtuální učebny v aplikaci CISCO WEBEX. 

o 1 zaplacené vložné = 1 přístup do virtuální učebny. V případě, že se přihlásí na jedno 
pozvání více účastníků, bude přístup aplikací CISCO WEBEX odepřen všem. 

o V případě technických problémů (u webináře) na straně účastníka se registrační 
poplatek nevrací. 

http://www.hotel-globus.cz/cz/
mailto:Klara.Kanska@ekomonitor.cz


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

ZÁKON O ODPADECH A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY V PRAXI 
 

Vyplněnou přihlášku (** zaškrtněte požadované) odešlete laskavě  
do 15. 4. 2022 na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,  

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail: Klara.Kanska@ekomonitor.cz. 
 
 

* Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete. 

Titul, jméno 
a příjmení účastníka 

 

Titul, jméno a příjmení  
dalšího účastníka 

 

Název a adresa plátce 
(firmy) 

 

Č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

Telefon  

E-mail kontaktní  

E-mail na účastníka/y  

Preferuji       prezenční formu webinář 

Jste úředník dle zákona 
č. 312/2002 Sb. 

ano ne 

Pokud ANO, chcete po akci 
vystavit OSVĚDČENÍ 

ano ne 

Pokud ANO jste úředník vedoucí úředník 

Pokud ANO, jaké je Vaše 
datum ……………..…… a místo ……………..………….………….. narození 

Pokud NE, chcete po akci vystavit 
POTVRZENÍ O ÚČASTI 

ano ne 

Vložné v Kč za  bez DPH DPH cena s DPH počet osob 

osobu při vyslání 1 účastníka 2.148,80,- 451,20,- 2.600,-  

osobu při vyslání 2 a více 
účastníků z 1 organizace 

1.900,80,- 399,20,- 2.300,-  

Závazně se přihlašuji/eme k účasti na semináři a webináři  Zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky 

v praxi pořádaném 22. dubna 2022. Vložné celkem ………………..………………,- Kč uhradím: 
 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 220422* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 
 
 
 


