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Nahrávka webináře Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a 

novela zákona o obalech – pro obce 
Nové povinnosti obcí na úseku zpětných odběrů elektrozařízení, baterií a akumulátorů, 

pneumatik a autovraků a nakládání s obalovými odpady 
 

Nová právní úprava nakládání s odpady přináší s účinností od 1. 1. 2021 zásadní změny, které 

se týkají obcí jako subjektů, podílejících se na zajišťování zpětných odběrů výrobků s 

ukončenou životností a obalových odpadů. Zorientujte se v nové právní úpravě a v roli obcí 

při zajišťování zpětných odběrů elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik a autovraků 

a na úseku nakládání s obalovými odpady a v postavení obcí jako smluvních partnerů 

kolektivních systémů a autorizovaných obalových společností. 

 

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

Místo konání: offline 

 

Zaměření záznamu webináře:  

Z nahrávky webináře se dozvíte o možnostech obcí (v rámci systémů nakládání s KO 

v obcích) spolupracovat s kolektivními systémy a autorizovanými obalovými společnostmi, o 

nových povinnostech obcí v souvislosti s přijetím nových zákonů s dopady na zajišťování 

zpětných odběrů výrobků s ukončenou životností, s novými možnostmi spolupráce s 

kolektivními systémy i o možnostech vzájemné spolupráce mezi kolektivními systémy.  

 

Komu je záznam webináře určen:  

Webinář je určen pro pracovníky obcí, kteří mají na starosti organizování systému obce pro 

nakládání s KO a vztahů s kolektivními systémy a AOS (EKOKOM a.s.), pracovníky odborů 

životních prostředí obcí, případně pro pracovníky příspěvkových organizací či jiných 

subjektů, které pro obec zajišťují realizaci systému nakládání s KO, včetně zajišťování 

činností míst zpětného odběru v obci. 

 

Program nahrávky webináře: 

Souvislosti v rámci nové odpadové legislativy (1. 1. 2021) a Balíčku oběhového hospodářství 

Zákon o výrobcích s ukončenou životností (1. 1. 2021) 

Zákon o obalech  

Novela zákona o obalech (1. 1. 2021) 
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Závazná objednávka záznamu webináře Nový zákon o výrobcích 

s ukončenou životností a novela zákona o obalech 
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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