
TISKOVÉ ZPRÁVY

AKTUALITY

27/11/2020

"Zrušit žluté popelnice je nesmysl."

02/12/2020

Nová odpadová legislativa byla schválena. Je to 
vítězství rozumu.

14/12/2020

Upřednostnit české odpady k recyklaci 
a nevozit ty nevyužitelné ze zahraničí. 
MŽP zpřísní kontrolu. Další potřebný krok na 
cestě k oběhovému hospodářství 
v České republice.

2021

Poděkování členům asociace za spolupráci v roce 
2020.
Poděkování výkonného ředitele ČAObH RNDr. Miloše 
Kužvarta členům asociace za spolupráci v uplynulém roce.

2021

MŽP Odpadové hospodářství –
Nová legislativa a metodické pokyny.
Nová odpadová legislativa a její dopad platný od 1. 1. 2021.

21/01/2021

Webinář nové odpadové předpisy 2021.
ČAObH uspořádala 27. 1 .2021 pod záštitou Svazu měst 
a obcí ČR on-line webinář Nové odpadové předpisy 2021 
– aktuální výklad změn. Na webináři společně prodiskutovali 
zástupci MŽP, ČAObH a SMO ČR praktické aspekty nových 
odpadových předpisů a zodpověděli nejčastější dotazy.

2021

Exploze v LIB recyklační firmě Čína.
Zde dvojnásob platí nutnost aplikace starého a dobrého 
přístupu ekologů – princip předběžné opatrnosti. Naše 
zaujetí elektromobilitou má logiku, ale rizika spojená se 
zpracováním Li – baterií jsou nezpochybnitelná.
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21/10/2021 

Týden výzkumu a inovací pro 
praxi a životní prostředí 
TVIP 2021

16/09/2021

7. ročník konference 
Předcházení vzniku odpadů 2021

2021 

Elektronický recenzovaný časopis 
pro průmyslovou a komunální 
ekologii

info@caobh.cz +420 724 695 777
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KALENDÁŘ AKCÍ

Spolek Česká asociace oběhového 
hospodářství, z.s., (ČAObH) je dobrovolný 

nepolitický svazek občanů a korporací, které 
spojuje zájem o šetření primárních zdrojů, 

snižování nákladů v průmyslových podnicích 
a snižování negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví prostřednictvím 

snižování množství odpadu.

ČESKÁ ASOCIACE 
OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

„Nechcete-li od nás dostávat aktuální informace, odhlaste se, prosím, zasláním e-mailu  na info@caobh.cz s textem NEZASÍLAT.“
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