
 
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na  

 
 

ON - LINE seminář 

Nakládání s odpady a obaly v roce 2021 
 

9. 4. 2021    9.00 – 12.00    ON-LINE  
 
 

Číslo akce 10040076 
Místo konání  Seminář bude probíhat ON – LINE 

Vedoucí akce Ing. Nora Hácová, tel.: 466 614 320 
Informace Ing. Lenka Černá 731 572 690, Daniela Fikejsová 770 623 217 

Cena 1573 Kč vč. DPH  

Lektor    

 
JUDr. Ing. Emil Rudolf 

Určeno 

 
 

 
 

 

Cílem semináře je dát ucelený přehled povinností odpadového a obalového hospodářství 

vyplývající ze současné legislativy a problémy s jejich plněním v praxi. 

Program 1. Charakteristika nové právní úpravy představované zákonem č. 541/2020 Sb.  

    o odpadech, zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, 
    zákonem č.  543/2020 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím nové odpadové  

    legislativy a zákonem č. 545/2020 Sb. o novele zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a  
    to vše s účinností od 1. 1. 2021. 

 

2. Přechodové ustanovení nové odpadové legislativy ve vazbě na zákon č. 185/2001 
    Sb. o odpadech v platném znění účinným do 31. 12. 2020. 

 
 

3. Kompetence územních orgánů státní správy na úseku odpadů a ČIŽP podle nové  

    odpadové legislativy. 
 

4. Diskuse, popř. své dotazy po ukončení semináře můžete poslat písemně 
   na e-mail: erudolf@kr-kralovehradecky.cz 

 
 

  

                                     Organizační pokyny: 
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem nejpozději    

do 7. dubna 2021 na e-mail: kralovcova@dtpce.cz nebo na adresu: 
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 

 

Registrovaní účastníci semináře, kteří uhradili vložné, obdrží přístupové údaje 
k připojení na on-line seminář v den konání 9. 4. od 8.00 – 9.00 hod. na e-mail 

uvedený v přihlášce. 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank 

Pardubice, variabilní symbol 10040076.  

DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz,  www.dtpce.cz  

mailto:kralovcova@dtpce.cz


 

 

 

 
 

 

 
  

 

  

 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Nakládání s odpady a obaly v roce 2021 
  

9. 4. 2021 – ON LINE SEMINÁŘ    9.00 – 12.00 hod. 
 

Uzávěrka přihlášek je dne 7. 4. 2021. Přihlášku prosím zašlete:  

 

- elektronicky (viz www.dtpce.cz - po vyplnění přihlášky klikněte na tlačítko odeslat a tím bude 
provedena Vaše registrace) nebo 

- poštou na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
nebo 

- oskenovanou na e-mail: kralovcova@dtpce.cz 
 

Jméno a příjmení: 
 

 
Bydliště a PSČ: 

Adresa plátce (firmy): 

 
 

 
DIČ:                                    IČ: 

 

Telefon:                                
Pokud souhlasíte, můžeme Vám zasílat pozvánky e-mailem:             ano        -      ne 

Váš e-mail: 

 

 Váš dotaz: 

 

Souhlas 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem Dům techniky Pardubice spol. s r.o., 

nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, IČ 48151904 (dále jen DT). 

Tento souhlas  se týká listinné či elektronické podoby za účelem zasílání nabídek akcí, 
pořádaných DT. 

Souhlas poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat na: kralovcova@dtpce.cz. 
____________________________________________________________________________ 

 

Potvrzujeme závazně, že dne............................... jsme uhradili (uhradíme) 

částku.............................. Kč z účtu č……………………..………………………….. 

u peněž. ústavu .........................……........ na účet č. 10006-7503524/0600  

MONETA Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10040076. 

 

            

Podpis účastníka 

 

 
 

 

Razítko a podpis zástupce 

vysílající organizace 

 

DŮM TECHNIKY PARDUBICE  spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz,  www.dtpce.cz  

http://www.dtpce.cz/
mailto:kralovcova@dtpce.cz
mailto:dtpce@dtpce.cz

