
 

POZVÁNKA 

Na seminář pod záštitou 

Ing. Jany Krutákové 

poslankyně PČR, členky výboru pro životní prostředí, členky zemědělského výboru a 

předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj 

s názvem 

„Nezbytné nástroje na podporu třídění a finální recyklace“ 

Konaný dne 4.2. 2020 v Poslanecké sněmovně PČR, Sněmovní 4, Praha. 

Místnost A 106. 

Svou účast prosím potvrzujte ZDE nejpozději do 2. 2. 2020. Kapacita místnosti je omezena. 

Program semináře:  

8:30 registrace  

9:00 – 9:05 

Úvodní slovo k aktuální situaci ohledně návrhu nové odpadové legislativy: Jana Krutáková 

(poslankyně PČR, členka výboru pro životní prostředí, členka zemědělského výboru a 

předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj) 

9:05 – 9:15 

Komentář k nastavení návrhu odpadové legislativy z pohledu nevládních organizací: Ivo 

Kropáček (Hnutí DUHA, Zelený kruh) 

9:15 – 9:45 

Komentář k nastavení návrhu odpadové legislativy z pohledu zástupců oboru odpadového 

hospodářství a recyklace: Richard Blahut (SVPS), Bohumil Rataj (SKS), Petr Havelka 

(ČAOH) + komentář k zákonu o vybraných výrobcích s ukončenou životností a obalovému 

zákonu: David Vandrovec (AITAT) 

9:45 – 9:50 

Komentář k nastavení návrhu nové odpadové legislativy z pohledu zástupců obcí a měst: 

Stanislav Polčák (předseda SMS ČR, europoslanec) 

9:50 – 10:45  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEXJwdeYpzDiku2B4Y8dsEjTbv86fnxQxtvubGggxpA30cIw/viewform?usp=sf_link


Představení konkrétních návrhů nástrojů na podporu recyklace definovaných odbornou 

skupinou RecHelp – stručné představení 11 konkrétních nástrojů: vybraní členové skupiny 

RecHelp 

10:45 – 11:35 

Blok příspěvků zástupců dotčených resortů: Jan Maršák (MŽP), Adam Gromnica (MPSV), 

Vladimír Studnička (MMR), případně MPO, MF k tématu potřeby podpory recyklace 

v úrovni závazků dle cílů nových evropských směrnic 

11:35 – 12:25  

Diskuze k tématu potřeby prosazení nástrojů na podporu recyklace 

12:25  

Shrnutí a závěr  

 

 

 

 

  



POKYNY K ÚČASTI NA KONFERENCI  

Pro případné další informace kontaktujte asistentku poslankyně Jany Krutákové – Veroniku 

Houserovou tel. 602 697 383 nebo veronika.houserova@stan.com  

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha Malá Strana 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=671 

Metrem  

Trasa A, stanice Malostranská, hlavní vstup do PSP ČR se nachází od stanice 550 m (asi 10 

minut chůze).  

Tramvají  

Linky č. 12, 15, 20, 22 a 23, zastávka Malostranské náměstí, hlavní vstup do PSP ČR se od 

zastávky nachází asi 100 m (asi 5 minut chůze).  

Autem – informace o možném parkování  

V okolí PSP ČR jsou bohužel vyhrazené parkovací zóny a k dispozici je pouze pár 

parkovacích míst na Malostranském náměstí.  

Parkovat lze v nákupním centru Nový Smíchov, které se nachází 5 zastávek tramvají 12, 15, 

20 od PSP ČR. Parkovné – první 2 hodiny jsou zdarma, 1. placená hodina je za 50 Kč, druhá 

za 50+70 Kč, třetí a každá další je za 50 Kč.  

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=671

