
 
 

              

            Váš partner v profesním rozvoji 

          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

OBALY V PRAXI 2017  
PODTITUL: POVINNOSTI SE TÝKAJÍ ZEJMÉNA VÝROBCŮ A DOVOZCŮ 

POTRAVINÁŘSKÉHO  ALE I JINÉHO ZBOŽÍ URČENÉHO SPOTŘEBITELŮM 

NEBO JINÝM UŽIVATELŮM (NAPŘ. VÝROBCI DOVÁŽEJÍCÍ SUROVINY, DÍLY 

PRO VÝROBU) A DALŠÍCH SUBJEKTŮ, KTERÉ S TÍMTO ZBOŽÍM DÁLE 

OBCHODUJÍ 

 

Úterý 11. dubna 2017                         

Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

 

Seminář se věnuje problematice zákona o obalech, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro 

výrobce baleného zboží, dovozce ale i některé jeho distributory. 

Zmíněny budou i povinnosti týkající se výrobců a distributorů (prázdných) obalových materiálů. 

Prezentace je zaměřena samozřejmě i na zákonné možnosti plnění jednotlivých povinností, včetně 

informací týkajících se vyplňování výkazů o obalech. Část semináře je zaměřena na některá 

evropská témata ve vztahu k problematice nakládání s obaly, zejména jde o aktuální směrnici, která 

má omezit spotřebu plastových tašek v Evropě a způsob její implementace v ČR a dále návrhy změn 

evropské odpadové legislativy. 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 (plničům) 

- 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 

 



      MEDIÁLNÍ PARTNER 

AKCE 

 

              

   Váš partner v profesním rozvoji 

                   PROGRAM SEMINÁŘE „OBALY V PRAXI 2017“ 

              Praha, úterý 11. dubna 2017, Konferenční centrum CITY, Praha Pankrác 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:00 Mgr. Ing. Ladislav Trylč, 
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru  
POVINNOSTI STANOVENÉ ZÁKONEM O OBALECH A MOŽNOSTI JEJICH PLNĚNÍ V PRAXI - VČETNĚ 
ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH Z POSLEDNÍCH NOVELIZACÍ ZÁKONA O OBALECH  

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

- Povinnosti - zpětný odběr, využití odpadů z obalů, vedení evidence, zpracování ročního výkazu  

- Možnosti plnění povinností -  individuální plnění, sdružené plnění - autorizovaná obalová 
společnost, zákonné výjimky 

- Informace o aktuálně projednávané novele zákona o obalech  
10:00-10:30 AKTUÁLNÍ NÁVRHY PROJEDNÁVANÉ NA EVROPSKÉ ÚROVNI VE VZTAHU K NAKLÁDÁNÍ 

S OBALY A OBALOVÝMI ODPADY 

- Aktuálně projednávané návrhy na evropské úrovni týkající se změn směrnice o obalech a odpadové 

legislativy 

- Evropská směrnice 2015/720/EU, o omezení spotřeby lehkých plastových tašek a způsob 

implementace v ČR 

10:30-10:45 Přestávka na občerstvení 

10:45-12:00 VEDENÍ EVIDENCE OBALŮ A OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ Z TÉTO EVIDENCE 

- Možnosti vedení evidence obalů 

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

- Čtvrtletní výkaz autorizované obalové společnosti, nejčastější chyby a problémy 

- Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů podle vyhlášky č. 641/2004 Sb. 
12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-13:20 

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

PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ SYSTÉMU PLNĚNÍ POVINNOSTÍ DLE ZÁKONA O OBALECH 

PŘI UVÁDĚNÍ OBALŮ NA TRH NEBO DO OBĚHU V RÁMCI  

- Dovozu (přeshraniční přepravy )  baleného zboží pro vlastní potřebu (výroba...) 

- Dovozu (přeshraniční přepravy) baleného zboží za účelem další distribuce 

- Výroby baleného zboží pro jiného konečného uživatele a spotřebitele  

- Opakovaného použití obalů 

- Značení obalů 
ZMĚNY V PLNĚNÍ POVINNOSTÍ V NÁVAZNOSTI NA POSLEDNÍ NOVELIZACE ZÁKONA O OBALECH 
PŘÍKLADY Z PRAXE 

13:20-14:00 NEDOSTATKY A NEJASNOSTI ZJIŠŤOVANÉ V PRAXI  

VÝSLEDKY KONTROL ČIŽP 

14:00-15:00 

 

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

15:00-15:30 DISKUZE 

15:30 Ukončení semináře  

                                     Samozřejmou součástí semináře jsou diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.  
 Pro účastníky semináře nabízíme 25% slevu 

   na kombinované předplatné portálu Třetíruka.cz 

   a časopisu Odpadové fórum. Více ZDE 

 

http://www.tretiruka.cz/products/akce-leden-2017-25-sleva-na-kombinovane-predplatne-www-tretiruka-cz-a-odpadove-forum/


 

                            

 

           Váš partner v profesním rozvoji 

                                      ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Seminář se koná v úterý dne 11. dubna 2017 v Konferenčním centru CITY (KCC), 

Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác. 

 GPS souřadnice Konferenčního centra CITY: 50°3'1.001"N, 14°26'21.116"E 

2. Registrace účastníků od 8:00 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 
předpokládaný konec v 15:30 hod. 

3. Doprava - KCC je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Pankrác, trasa 
C. KCC se nachází těsně u výškové budovy CITY EMPIRIA, vstup nalevo před 
stavební ohradou (viz obrázky) . 
Doprava z hlavního vlakového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici HLAVNÍ 
NÁDRAŽÍ směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO. 
Doprava z hlavního autobusového nádraží: nástup na metro trasy C ve stanici 
FLORENC směr HÁJE, výstup na stanici PANKRÁC – PRVNÍ VÝCHOD VPRAVO.  

4. Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od Arkád cca 100 
metrů (parkovné – první 3 hodiny jsou zdarma, každá další započatá hodina 
je za 40 Kč). 
Nezpoplatněné parkování je možné v přilehlých ulicích, ale 
pravděpodobnost volných míst je obtížně odhadnutelná.   

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné 
přihlášky na adrese: www.uzitecneseminare.cz a to do 04. 04. 2017. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily. 

6. Vložné na akci činí 1 650,- Kč bez DPH 21 % (1 997,- Kč včetně DPH). 
Oběd si mohou účastníci individuálně zakoupit v přilehlé jídelně CAFE EMPIRIA 
(www.cafe-empiria.cz), která nabízí široký výběr teplé i studené kuchyně. 

 

 

7. Vložné laskavě uhraďte do 04. 04. 2017 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 170411. 
 Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051. Podklady pro platbu Vám byly odeslány 
 v potvrzení o přijetí přihlášky na Vámi zadané e-maily. 
 Jsme plátci DPH.  Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. 
 Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během 
 semináře. 

9. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

10.  Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas 
 s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům 
doručeno nejpozději do 04. 04. 2017. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce 
nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka 
je možné. 

 

Platba Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH celkem k úhradě 

Vložné Kč 1 650 347 1 997 

http://www.uzitecneseminare.cz/
http://www.cafe-empiria.cz/


 

 

                 Váš partner v profesním rozvoji 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ (pro případ, že nemůžete podat online přihlášku dle bodu 5) 

„OBALY V PRAXI 2017“ 

   Úterý 11. dubna 2017, Konferenční centrum CITY, Praha - Pankrác  
Přihlášku laskavě odešlete do 04. 04. 2017 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové  e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené e-maily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou (*). 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

E-mail (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

IČ (DIČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

E-mail:    

Vložné:    

1 650,- Kč bez DPH (1 997,- Kč vč. 
DPH) 

  

Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 04. 04. 2017 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 170411 

  

Poznámka: 
 

 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně 

nebo elektronicky a to do 04. 04. 2017. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel 

nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností 

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

