
 
 

              

            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/

