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Seminář Obalové hospodářství v praxi 2018 
Povinnosti výrobců baleného zboží, výrobců, dovozců a distributorů obalů a obalových 

materiálů 
 

Obaly jsou samozřejmou součástí zboží a jeho distribuce. Znáte však všechny povinnosti osob 

uvádějících obaly na trh? Víte, že výrobci baleného zboží jsou podle zákona o obalech de jure výrobci 

obalů? Víte, jak nakládat s obalovým materiálem, stane-li se odpadem? Víte, že plastové odnosné 

tašky mohou působit problém i při prodeji na Slovensko? Máte aktuální informace k použití značky 

Zelený bod v ČR, na Slovensku a ve Francii? Byla již u Vás kontrola na technickou dokumentaci, jak 

předepisuje platná legislativa? 
 

Přednáší: Ing. Vladimír Volek, ředitel OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA   

Místo konání: Praha, konferenční centrum hotelu Globus 

Datum konání: 20. 3. 2018  
 

Zaměření semináře: Na semináři se seznámíte s povinnostmi výrobců baleného zboží i s povinnostmi 

jejich dodavatelů obalů a obalových materiálů z pohledu obalové environmentální legislativy. Dozvíte 

se, co vyžadují inspektoři ČOI. Naučíte se posuzovat a prokazovat, že obaly splňují požadavky (kdy 

výstupem je příslušné Prohlášení). Dále se zaměříte na povinné registrace a získáte návod, jaký způsob 

plnění procent recyklace je výhodné zvolit a popř. jak obalový odpad ještě využít. Pozornost bude 

věnována i nastavení procesů – např. povinnému vedení evidence či poplatkům. Zaměříte se i na 

značení obalů. Budete seznámeni se změnami a jejich dopadem do praxe v souvislosti s českým 

obalovým zákonem i novým slovenským odpadovým „superzákonem“. Francie, jako jediná evropská 

země zavedla povinné recyznačení. V případě, že si přinesete vlastní vzorky, budou tyto vzorky 

předmětem diskuze a poslouží k demonstraci plnění konkrétních povinností.  
 

Komu je seminář určen: manažerům odpovědným za kvalitu a ekologii, manažerům nákupu 

vstupních materiálů, polotovarů i surovin, manažerům prodeje, manažerům odpovědným za prodej na 

Slovensko či export obecně, ale i vedení firem  
 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00–10:45 Obalový trh CZ, SK, globální  

Struktura právních předpisů EU zasahujících do obalů (evropské směrnice nařízení, 

rozhodnutí) a jejich účinnost v národních právních podmínkách 

Technické normy EN, ISO, ČSN; terminologie 

Lobbing, národní a mezinárodní obalové asociace a organizace 

Obaly potřebujeme: OBAL ROKU 

Odpovědnost výrobce potravin 

Informační kanály 

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:00 Relace zákona o obalech a zákona o odpadech; struktura a vazby: obalový zákon, 

nařízení vlády, vyhlášky, technické normy, paradoxy 

Co obalem podle zákona je a co není, novela k plastovým odnosným taškám 

Podmínky uvádění obalů na trh, prevence 

Registrace MŽP – AOS EKO-KOM), evidence, značení 

12:00–13:00 Společný oběd 

13:00–14:30 Plastové odnosné tašky 

Prohlášení, posouzení 

Zálohy jako nástroj regulace obalů, speciality slovenského odpadového „superzákona“ 

14:30–14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45–15:30 Další speciální požadavky: REACH, Elektrošrot 

Palety vratné, nevratné, UIC, EUR, EPAL  

15:30–16:00 Závěrečná diskuse a shrnutí 
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Závazná objednávka účasti na semináři Obalové hospodářství 
v praxi 
Cena semináře: 3750,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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