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Vážená paní, vážený pane, 

 
Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým 

krajem si Vás dovolují pozvat na další ze série workshopů Chytrého 
regionu, tentokrát zaměřený na téma 

 

Odpadové hospodářství měst a obcí - změny 
legislativy a možné přínosy cirkulární 

ekonomiky 

 
KDY: 

úterý 29. června 2021 od 9:30 h (prezence od 9:00 h) 

 

KDE: 

na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245) 

v zasedací místnosti P1.906. 
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT: 

Cílem workshopu je pomoci se zorientovat obcím především z Královéhradeckého kraje 
v legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství obcí, jako je například 
omezení skládkování od roku 2030 aj. Dále je cílem workshopu osvětlit, jak mohou 
obce ve své činnosti uplatnit chytrá řešení a prvky cirkulární ekonomiky, v čem jim 
budou prospěšné, jak mohou financovat své projekty z dotačních, ale i dalších zdrojů. 
Představeny budou konkrétní zkušenosti obcí a měst v oblasti nakládání s odpady a s 
jejich opětovným využitím. Proběhnou prezentace firem, které přinášejí chytrá řešení 
pro odpadové hospodářství a cirkulární ekonomiku a diskuze mezi veřejným a 
firemním sektorem o tom, jaká konkrétní řešení mohou firmy veřejné sféře nabídnout. 
 

PROGRAM WORKSHOPU 
9:00 – 9:30 
PREZENCE    
 

9:30 – 9:35 
ÚVODNÍ SLOVO, přivítání účastníků za Královéhradecký kraj – Chytrý region   
Adam Valenta, radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací 
 

9:35 – 9:40 
Představení konceptu Chytrého regionu s vazbou na problematiku odpadového hospodářství 
Mgr. Pavel Doležal, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Centrum investic, rozvoje a inovací 
 

9:40 – 9:55 
Zákonný rámec změn v odpadovém hospodářství ČR aneb Konec skládek v Čechách…  
Ing. JUDr. Emil Rudolf, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  
 

9:55 – 10:10 
Možné praktické dopady změn legislativy na odpadové hospodářství v obcích  
Martin Groh, obchodní ředitel JRK Česká republika, s.r.o. – „Pro méně odpadu“, Vojtěch Ducháč, 
regionální manažer, JRK Česká republika, s.r.o. – „Pro méně odpadu“  
 

10:10 – 10:25 
Digitální odpadové tržiště – jak efektivně proměnit suroviny na zdroje? 
Ing. Viktorie Vítková - odpadová expertka, Cyrkl.com 
 

10:25 – 10:40 
Prevence vzniku odpadů ve Dvoře Králové nad Labem – RE-USE CENTRUM, podpora 
domácího kompostování a další aktivity 
Ing. Eva Šírková, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí 
 

10:40 – 10:55 
Prevence vzniku odpadů - bezobalový prodej (…a možnosti spolupráce s obcemi) 
Marta Dolanová, Bez obalu HK, s.r.o.  
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10:55 – 11:05 
DISKUSNÍ BLOK 1   
 

11:05 – 11:20 
PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM   
 

11:20 – 11:35 
Praktické zkušenosti s odpadovým hospodářstvím obce na příkladu městyse Nový Hrádek 
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta městyse Nový Hrádek  
 

11:35 – 11:50 
Chytrá evidence odpadu (odpadové senzory, čipy atd.) 
Gabriela Kulhavá, firma SENSONEO, Bratislava 
 

11:50 – 12:05 
Efektivní třídění odpadů v obcích: Police nad Metují - obec bez odpadu? 
Mgr. Jiří Škop, místostarosta města Police nad Metují  
 

12:05 – 12:20 
Motivační systém odpadového hospodářství - MESOH na příkladu Nového Bydžova 
Ing. Radek Staňka, MOJE ODPADKY 
 

12:20 – 12:35 
Plánované dotační možnosti pro obce z Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027 
v oblasti oběhového hospodářství 
Ing. Zdeněk Špringar, Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor fondů EU 
 

12:35 – 12:45 
DISKUSNÍ BLOK 2   
 

12:45 
ZÁVĚR WORKSHOPU   
  

Změna programu vyhrazena! 

 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 21. června 2021 přes online registrační formulář. 
Neváhejte se registrovat, počet účastníků workshopu je omezený. Aktuální informace 
o Chytrém regionu naleznete na adrese www.chytryregion.cz. 

Těšíme se na setkání s Vámi!  
 Tým Chytrý region chytryregion@chytryregion.cz 

  

https://forms.gle/hWfpVk33FCxjyPSn9
http://www.chytryregion.cz/
mailto:chytryregion@chytryregion.cz

