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Pozvánka na 15. ročník konferenc ODPADY A OBCE – Hospodaření s komunálními odpady, která se 

koná v rámci ODPADOVÝCH DNŮ 2014 ve dnech 11. a 12. 6. 2014 od 9hod. v Kongresovém centru 

ALDIS v Hradci Králové. 

Již patnáctým rokem se v Hradci Králové koná odborná konference Odpady a obce, která se pořádá 

v rámci cyklu odborných konferencí Odpadové dny. Také letos se na konferenci sejde široká odborná 

veřejnost a odborníci, kteří se budou vyjadřovat k odpadové problematice. 

První den bude, jako tradičně, zakončen slavnostním večerem s vyhlášením výsledků devátého 

ročníku soutěže „O křišťálovou popelnici.“  Do hodnocení jsou zařazeny automaticky všechny obce, 

které jsou zapojené v systému EKO-KOM.  V letošním roce se do finálového kola probojovala tato 

města a obce: Valašské Klobouky, Sezemice, Třinec, Planá nad Lužnicí, Olomouc, Říčany, Líně, 

Obrataň, Bedřichov, Čejkovice, Hradec na Moravicí, Slavkov u Brna, Jeseník a Dvůr Králové nad 

Labem. 

Slavnostní večer s předáváním ocenění začíná 11. 6. 2014 od 20.00 hodin. Na konferenci i slavnostní 

večer jste zváni, akreditujte se, prosím, na kontaktech uvedených níže. 

Konference Odpady a obce 2014 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské 

komory ČR a města Hradec Králové. 

PROGRAM KONFERENCE ODPADY A OBCE 2014 

Středa 11. června 2014 

8.00 - 9.00 prezence 

9.00 - 17.30 

Očekávaný vývoj legislativy v ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství 

Diskuze nad cíli EU v oblasti nakládání s komunálními odpady a jejich 

implementací v ČR 

  

Meziobecní spolupráce při hospodaření s odpady 

Představení projektu meziobecní spolupráce SMO ČR 

Příklady a zkušenosti spolupráce obcí v oblasti nakládání s KO 

  

Řešení zpětného odběru a využití komunálních obalových odpadů v Evropě 

Způsoby řešení a plnění směrnice o obalech v jednotlivých státech EU 

Praktické zkušenosti vybraných evropských zemí (Slovensko, Německo, Slovinsko) 

Systém zpětného odběru a využití odpadů z obalů v ČR (zhodnocení a vývoj spolupráce EKO-KOM, 

a.s. a obcí ČR) 

  

Čtvrtek 12. června 2014 

9.00 - 13.00 

Způsoby sběru a recyklace vybraných komunálních odpadů 

Problematika výkupu kovových odpadů z pohledu obcí 

Možnosti sběru a využití kovových odpadů v obcích 

Vyhodnocení pytlového sběru pro jednotlivé komodity využitelných složek KO 

  

Ekonomika odpadového hospodářství 

Vývoj hlavních ukazatelů nákladovosti odpadového hospodářství v obcích 

Role benchmarkingu při hodnocení nákladů obcí v odpadovém hospodářství 
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Potvrzení účasti a bližší informace: 

- Tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., Šárka Nováková, tel.: 602 186 205, novakova@ekokom.cz 

EKO- KOM, a.s. 

Na Pankráci 17 

140 21 Praha 4 Tel.: 261 176 230, 729 848 111 

Fax: 261 176 239, 729 848 119 

e-mail: info@ekokom.cz 

 

 


