
 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

NAKLÁDÁNÍ S OBALY 

VE FIRMÁCH  
PODTITUL: LEGISLATIVA, POVINNOSTI, EVIDENCE, HLÁŠENÍ, 

KONTROLY, ZKUŠENOSTI Z PRAXE.   

PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PŘI DOVOZU, VÝROBĚ, DISTRIBUCI

A PRODEJI BALENÉHO ZBOŽÍ. 

 

 

   
 

 

 

Hradec Králové, úterý 26. listopadu 2013 

                          Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

Seminář je zaměřen na problematiku zákona o obalech, a to zejména na povinnosti, které 

tento zákon ukládá výrobcům obalů, jejich plničům a dovozcům. Prezentovány zde budou i 

zákonné možnosti plnění těchto povinností, způsoby vyplňování výkazu o obalech podle 

vyhlášky č. 641/2004 Sb. a problematika vedení evidence obalů. Samostatný informační 

blok semináře bude zaměřen na aktuální iniciativy Evropské komise, které se mohou 

významně dotýkat problematiky nakládání s obaly a obalovými odpady. Dále budou 

prezentována nejčastější porušení zjišťovaná při kontrolách ČIŽP a doporučení jakým 

způsobem by měl být nastaven systém nakládání s obaly a odpady z obalů aby tento byl 

v souladu s platnou legislativou.  

Seminář je určen: 

- dovozcům baleného zboží (surovin, dílů) pro vlastní výrobu a výrobcům baleného zboží  

- distributorům baleného zboží (dovoz, přeshraniční přeprava za účelem dalšího prodeje, prodej 

baleného zboží vyrobeného v ČR)  

- odborným poradcům, kteří zajišťují plnění povinností dle zákona o obalech 



 

             Váš partner v profesním rozvoji 

      PROGRAM SEMINÁŘE „NAKLÁDÁNÍ S OBALY VE FIRMÁCH“ 

Hradec Králové, úterý 26. listopadu 2013 

                          Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:00 Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru  

ZÁKON O OBALECH Č. 477/2001 SB. - POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE POVINNÝCH OSOB A ZPŮSOBY 

JEJICH PLNĚNÍ V PRAXI  

- Základní informace o směrnici o obalech 94/62/ES  

- Povinnosti vyplývající ze zákona o obalech - zpětný odběr, využití odpadů z obalů, vedení evidence  

- Možnosti plnění povinností zákona o obalech - individuální plnění, sdružené plnění, zákonné výjimky  

- Aktuální stanoviska MŽP k některým praktickým problémům - evidence obalů ve vlastnictví jiné osoby, určení 

povinné osoby při uvedení obalu na trh dovozem nebo přeshraniční přepravou  

- Aktuální a chystané změny zákona o obalech a směrnice o obalech - "malá" novela zákona o obalech, směrnice 

2013/2/EU 

10:00-10:25 SOUČASNÉ INICIATIVY EVROPSKÉ KOMISE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S OBALY 

A OBALOVÝMI ODPADY  

- Záměr revidovat cíle směrnic týkajících se odpadové legislativy - směrnice o obalech, rámcová směrnice o 

odpadech, směrnice o skládkování  

- Zelená kniha - Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí  

- Iniciativa zabývající se možnostmi redukce používání plastových odnosných tašek, studie EK  

- Koncept prodloužené odpovědnosti výrobce v rámci Evropy, hodnotící studie EK 

10:25-10:40 Přestávka na občerstvení 

10:40-11:40 VEDENÍ EVIDENCE O OBALECH A OBALOVÝCH ODPADECH A VYPLNĚNÍ ROČNÍHO VÝKAZU O 

OBALECH A ODPADECH Z OBALŮ PODLE VYHLÁŠKY 641/2004 SB.  
- Možnosti vedení evidence obalů  

- Přenášení povinností zpětného odběru a využití obalů v rámci distribučního řetězce  

- Popis vyplnění jednotlivých výkazů o obalech - jednocestné obaly, opakovaně použitelné obaly, zjednodušený 

výkaz  

- Hlášení prostřednictvím systému ISPOP 

11:45-12:30 Přestávka na oběd 

12:30-13:10 

 
Ing. Veronika Jarolímová, Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – odbor odpadového hospodářství  

PLNĚNÍ POVINNOSTÍ DLE ZÁKONA O OBALECH V SOUVISLOSTECH -ROZŠÍŘENÁ ODPOVĚDNOST 
PŮVODCE, VÝVOJ OBALŮ, SYSTÉM SDRUŽENÉHO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ (ODPOVĚDI NA DOTAZY 
SUBJEKTŮ PŘI KONTROLE) 

13:10-13:50 NASTAVENÍ SYSTÉMU PLNĚNÍ POVINNOSTÍ DLE ZÁKONA O  OBALECH - ÚSKALÍ, ZJIŠTĚNÍ ČIŽP PŘI 
KONTROLÁCH 

13:50-14:00 Přestávka na občerstvení 

14:00-14:30 PŘÍKLADY Z PRAXE 

14:30-15:00 KONTROLY ČIŽP -ZAMĚŘENÍ KONTROL, VÝSLEDKY 

15:00-15:30 DISKUZE 

15:30 Ukončení semináře  

                              


