
Vzdělávací program Minimalizace odpadů

1.výukový den – 24.9.2009
Téma: Odpadové hospodářství a legislativa
Od Do Název přednášky Obsah Přednášející 
09:30 11:00 Magdalena Férová/ Tomáš Hodek

11:15 12:45 Přehled legislativy OH v ČR a EU

12:45 13:15 Oběd 
13:15 14:45 Přehled legislativy OH v ČR a EU Ing. Lukáš Kůs

15:00 16:30 Tvorba legislativy v obcích

2.výukový den – 8.10.2009
Téma: Skladba odpadů, systémy zpětného odběru a odděleného svozu odpadů
Od Do Název přednášky Obsah Přednášející 
09:30 11:00

11:15 12:45

12:45 13:15 Oběd
13:15 14:45

15:00 16:30

Úvod a registrace účastníků           do 
e-learningu

Představení cílů a obsahu kurzu, seznámení s 
průběhem kurzu, s přednášejícími, administrativně 
technické informace, seznámení s technikou a e-
learningem. 
Aktuální přehled platné legislativy OH v ČR a EU, 
očekávaný vývoj, vymezení pojmů pro nařízení, 
směrnice a rozhodnutí orgánů EU.

Ing. Lukáš Kůs - inspektor oddělení odpadového 
hospodářství oblastního inspektorátu Praha České 
inspekce životního prostředí 

Aktuální přehled platné legislativy OH v ČR a EU, 
očekávaný vývoj, vymezení pojmů pro nařízení, 
směrnice a rozhodnutí orgánů EU.
Možnosti využití legislativních nástrojů pro tvorbu 
individuálních prostředků na podporu OH ve městech a 
obcích. 

Mgr. Petr Adámek – právník oddělení legislativního a 
právního Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Vyhodnocování potenciálu produkce 
odpadů a možnosti využití; 
Nebezpečné odpady, včetně 
autovraků

Skladba KO a způsoby jejího zjištění, podíl potenciálně 
využitelných složek. Nebezpečné odpady, jejich 
vymezení, způsob nakládání s nimi, praktické dopady 
systému nakládání s autovraky.

Ing. Aleš Hanč, PhD. - odborný asistent na Katedře 
agroenvironmentální chemie a výživy rostlin České 
zemědělské univerzity v Praze

Systémy zpětného odběru obalů EKO-
KOM (papír, plasty, sklo, nápojový 
karton, kovové obaly), Optimalizace 
plateb od EKO-KOMu

Zapojení do sytému EKO-KOM, odměňování za 
separaci od EKO-KOMu, příklady dobré praxe, kontakty 
na zpracovatelské firmy. Aktuální možnosti optimalizace 
plateb za zpětný odběr obalů od společnosti EKO-KOM.

RNDr. Martina Vrbová - ředitelka oddělení využití 
odpadů, EKO-KOM, a.s.

Systémy zpětného odběru výrobků 
(mimo EKO-KOM)

Základní terminologie, cíle a faktory zpětného odběru, 
charakteristika kolektivních systémů jednotlivých 
komodit podléhajících zpětnému odběru, výsledky 
zpětného odběru, možnosti zapojení obcí do systému, 
problémy zpětného odběru.

Mgr. Petr Kratochvíl - jednatel společnosti ECOBAT

Systém plateb za odpady pro 
obyvatele a pro obce a jejich 
flexibilita, příklady z praxe

Možnosti využití systémů plateb od obyvatel pro 
optimalizaci OH.

Ing. Jan Slavík - zástupce ředitele společnosti IREAS, 
Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. 
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3.výukový den – 22.10.2009
Téma: Oddělený sběr a využití bioodpadů 
Od Do Název přednášky Obsah Přednášející 
09:30 11:00 Úvod do problematiky bioodpadů

11:15 12:45

12:45 13:15 Oběd
13:15 14:45 Kompostování Možnosti, technika a ekonomika kompostování.

15:00 16:30 Bioplyn a MBÚ

4.výukový den – 5.11.2009
Téma: Minimalizace odpadů v praxi
Od Do Název přednášky Obsah Přednášející 
09:30 10:15

10:30 11:30

12:45 13:15 Oběd
13:15 14:45

14:45 16:30 EXKURZE Místo exkurze je v jednání

Důvody odděleného sběru a zpracování bioodpadů. 
Osvěta, dobrovolnická služba.

Tomáš Hodek - předseda o.s. Ekodomov – NNO 
zabývající se osvětou a vzdělávánm v oblasti bioodpadů

Prevence vzniku bioodpadu, domácí a 
komunitní kompostování

Představení základních směrů, problémů a možnosti 
jejich řešení při nakládání s bioodpady. Nástroje a 
metody pro podporu domácího a komunitního 
kompostování, příklady dobré praxe.

Ing. Jan Šarapatka – Ekodomov, o.s.

Ing. Petr Plíva, CSc. - Výzkumný ústav zemědělské 
techniky, Praha Ruzyně

Metody využití energetického potenciálu bioodpadů, kdy 
se vyplatí a proč stavět bioplynovou stanici.

Ondřej Bouda – Energetická agentura Vysočina

Komunální odpad – sběr, třídění, svoz 
a zpracování, příklady z ČR

Ekonomika třídění a svozu komunálního odpadu, 
příklad možnosti řešení pro optimalizaci separace.

Iva Zeroníková – manažerka firmy ODAS, Žďár n. 
Sázavou - nakládání s odpady

Systém nakládání s odpady ve městě 
Písek

Nakládání s odpady v městě Písek se zaměřením na 
bioodpady.

Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí

Trvale udržitelné hospodaření s 
odpady v obci Měchenice

Praktické zkušenosti s odděleným sběrem odpadů v 
obci Měchenice.

Ing. Petr Holub – starosta obce Měchenice 
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5.výukový den – 19.11.2009
Téma: Optimalizace sběru a svozu odpadů, dotace a příprava grantových žádostí
Od Do Název přednášky Obsah Přednášející 
09:30 11:00

11:15 12:45 Projektová příprava grantů

12:45 13:15 Oběd
13:15 14:45

15:00 16:30
Tomáš Hodek/ Mgr. Klára Kratochvílová

6.výukový den – 3.12.2009
Téma: Nástroje minimalizace odpadů
Od Do Název přednášky Obsah Přednášející 
09:30 11:00 Udržitelný rozvoj a odpady

11:15 12:45
Zelená kancelář

12:45 13:15 Oběd
13:15 14:45 Místní Agenda 21 (MA21) MA21, základní principy a možnosti jejího využití v OH

15:00 16:30

Optimalizace odděleného sběru 
odpadů, jeho svozu a zpracování

Možnosti optimalizace odděleného sběru odpadů, jeho 
svozu a zpracování (směs, papír, plasty, sklo, nápojový 
karton, bioodpady)

Ing. Vlastimil Altmann, PhD. - tajemník Katedry využití 
strojů na České zemědělské univerzitě

Jak připravit podklady pro grantový projekt z fondů EU a 
dalších zdrojů, co všechno je třeba udělat než začnete 
psát nebo zadáte vypracování žádosti o grant.

Ing. Tomáš Medřický - technický ředitel společnosti 
EKORA, s.r.o., poskytování inženýrských služeb a 
ekologického poradenství

Možnosti čerpání podpory na OH z 
OPŽP

Možnosti čerpání podpory z fondů EU na odpadové 
hospodářství.

Ing. Petr Stejskal - Vedoucí oddělení odpadů na Státním 
fondu životního prostředí

Konzultace a praktická dílna k 
individuálním projektům

Představení pracovních verzí individuálních projektů, 
konzultace.

Problematika trvale udržitelného rozvoje a její vliv na 
život v obci, sociální skupiny a životní styl. 

PhDr. Ivan Rynda - vedoucí Katedry sociální a kulturní 
ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Praktické rady pro minimalizaci odpadů na úřadě i v 
domácnosti.

Mgr. Ing. Petr Ledvina - ekologický poradce 
Ekologického institutu Veronica

RNDr. Viktor Třebický, PhD. - TIMUR - Týmová iniciativa 
pro místní udržitelný rozvoj, o.s. 

EVVO jako nástroj minimalizace 
odpadů

Využití EVVO pro minimalizaci odpadů, práce s dětmi, 
spolupráce se školami.

Ing. Iva Maršíková - Ekodomov o.s., koordinátorka 
projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
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7.výukový den – 7.1.2010
Téma: Marketing a komunikace v OH
Od Do Název přednášky Obsah Přednášející 
09:30 11:00

11:15 12:45 PhDr. Mgr. Marie Hanušová

12:45 13:15 Oběd
13:15 14:45

15:00 16:30

8.výukový den –  21.1.2010
Téma: Závěrečné prezentace, zpětná vazba
09:30 12:45 Prezentace účastníků Mgr. Klára Kratochvílová/Tomáš Hodek

12:45 13:15 Oběd
13:15 14:45 Prezentace účastníků Mgr. Klára Kratochvílová/Tomáš Hodek

15:00 16:30 Mgr. Klára Kratochvílová/Tomáš Hodek

Pořádá občanské sdružení Ekodomov. 
Vzdělávací program – Minimalizace odpadů byl vytvořen za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Počítače využívané v programu jsou chráněny antivirovou ochranou společnosti Kaspersky Lab.

Komunikační dovednosti jako nástroj 
marketingu

Základních principy fungování mezilidské komunikace 
se zaměřením na eliminaci chyb a posunů v 
komunikaci, asertivní metody vyjednávání, komunikační 
bariery a jejich řešení.

PhDr. Mgr. Marie Hanušová - Institutu vzdělávání a 
poradenství České zemědělské univerzity v Praze, 
odborný asistent pro obor psychologie.

Komunikační dovednosti jako nástroj 
marketingu

Vymezení charakteristik komunikace s médii, základní 
pravidla úspěšné prezentace.

Nástroje managementu odpadového 
hospodářství, cost benefit analýza 
(CBA) jako podklad pro marketingové 
plánování

Nástroje managementu. Jak vzniká CBA, jaké jsou její 
přínosy a možnosti využití, kapitalizace benefitů.

Ing. Pavel Štrach, PhD., PhD. - vedoucí Institutu 
managementu a marketingu, Škoda Auto Vysoká škola, 
stálý hostující profesor, IONA College, Hagan School of 
Business, New York 

Základní principy marketingového 
plánování a marketingové 
komunikace v odpadovém 
hospodářství

Stratifikace cílových skupin, identifikace příjemců 
informace, rozdělení příjemců do cílových skupin. 
Stanovení cílů a strategií, marketingové programy, 
marketingový mix, realizace marketingových programů, 
měření výsledků a jejich porovnání s cíli.

Ing. Jan Nový - pedagog Fakulty managementu Vysoké 
školy ekonomické v Praze

Účastníci kurzu prezentují vlastní návrhy minimalizace 
odpadů v obci/městě

Účastníci kurzu prezentují vlastní návrhy minimalizace 
odpadů v obci/městě

Vyhodnocení kurzu a návrhy na 
zlepšení, získání certifikátu 
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