
Hradec Králové, středa  25. dubna 2012                                  

Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

Seminář  věnovaný  problematice  obalů  se  bude  zabývat  základními  povinnostmi,  které  vyplývají  

ze zákona o obalech a prováděcích předpisů, a možnostmi jejich plnění. Dále také problematikou 

spojenou s vedením evidence obalů, vyplňováním výkazů a ohlašováním evidence obalů Ministerstvu 

životního prostředí. Závěrečná přednáška poskytuje výklad metody LCA Posuzování životního cyklu a 

její uplatnění v oblasti nakládání s obaly. 

Program a náplň semináře je zaměřen zejména na osoby, které jsou nositelem povinnosti zpětného 

odběru a využití odpadu z obalů podle § 14 zákona o obalech,  které plní povinnosti zákona o obalech 

způsobem uvedeným v § 13 odst. 1 písm. a) nebo b) – tzn. se „samostatným, individuálním“ plněním. 

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  

 

              

 

 

 

 

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O.  AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA 

ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ  PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

                    

                           VÁS ZVE NA SEMINÁŘ 
 

 



INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: 

Hana Šimánková 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

pobočka Hradec Králové 

Škroupova 719/7 

500 02 Hradec Králové 

mobil: 724 384 531 

hana.simankova@ekomonitor.cz 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

PŘIHLÁPROGRAM SEMINÁŘE  

„OBALY – LEGISLATIVA, KONTROLA, ZKUŠENOSTI Z PRAXE“  

středa 25. dubna 2012 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-11:30 

Blok přednášek odborníků z MŽP 

Legislativní požadavky v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady 

a možnosti jejich plnění v praxi   

9:00-10:00 

JUDr. Eva Jelínková 
Ministerstvo životního prostředí, oddělení technické legislativy 

Mgr. Ing. Ladislav Trylč  
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru 

Plnění povinností k obalům dle zákona č. 477/2001 Sb. při dovozu, 

výrobě a obchodu s baleným zbožím (zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, rozšířená 

odpovědnost výrobce - znečišťovatel platí, zajištění recyklace a využití odpadů z obalů)  

VÝKLAD PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY - JUDr. Eva Jelínková 

APLIKACE PRÁVNÍ ÚPRAVY V PRAXI - Mgr. Ing. Ladislav Trylč 

10:00-10:10 Přestávka na občerstvení 

10:10-11:30 
včetně diskuse 

Mgr. Ing. Ladislav Trylč  
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru 

Vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech z obalů dle vyhlášky 

č. 641/2004 Sb. a způsob ohlašování této evidence 

11:30–12:30 Přestávka na oběd 

12:30-13:15 

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

Nejčastější chyby a úskalí v praxi z pohledu kontrolního orgánu 

13:15-13:25 Přestávka na občerstvení 

13:25-13:45 

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

Příklady plnění povinností z praxe  

13:45-14:45 

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 
Vysoká škola chemicko – technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí 

Posuzování životního cyklu obalů, uhlíková stopa obalů 

14:45-15:00 Diskuse 

15:00 Ukončení semináře  

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

1. Seminář se koná ve středu dne 25. dubna 2012 v Kongresovém, 
výstavním a společenském centru ALDIS v Hradci Králové (Eliščino 
nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové). 

 
GPS souřadnice Aldisu: 50°12'54.151"N, 15°49'44.757"E 

 

2. Doprava od autobusového terminálu a vlakového nádraží: 
Terminál autobusů: autobus č. 5, 11, 13, 15 – vystoupit na 5. zastávce – ALDIS (1 
minuta chůze) 
Hlavní nádraží: trolejbus č. 3, 7, autobus č. 12, 16 - vystoupit za řekou na 4. zastávce 
Muzeum, dát se proti proudu řeky směrem k Městským lázním (3 minuty chůze) 

3. Parkování na parkovišti KC Aldis, k dispozici 240 parkovacích míst v bezprostřední 
blízkosti, poplatek 10 Kč za hodinu, 15 minut volný průjezd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Registrace účastníků od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného 
programu v 9.00 hod., předpokládaný konec v 15.00 hod. 

5. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 18. 4. 2012 poštou na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., pobočka Hradec Králové, Škroupova 
719/7, 500 02 Hradec Králové, nebo elektronicky s přihláškou v příloze 
na e-mail: hana.simankova@ekomonitor.cz  (tel. 724 384 531). 

6. Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v kongresové restauraci 
(polévka, hlavní chod, moučník) v ceně 120,- Kč včetně 20 % DPH 
(100,- Kč bez DPH).  

7. Vložné na akci činí 1.560,- Kč včetně DPH 20 % (1300,- Kč bez DPH). 
Celková cena v případě zajištění oběda (vložné 1560,- Kč + oběd 120,- Kč) 
je 1680,- Kč včetně DPH 20 % (1400,- Kč bez DPH).  

8. Vložné příp. stravné laskavě uhraďte do 18. 4. 2012 na číslo účtu 
19-5234530277/0100 u KB Chrudim, variabilní symbol 120425. Naše 
DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v obchodním 
rejstříku 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Platba je možná 
i v hotovosti u registrace. 

9. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné 
občerstvení během semináře (kromě oběda). 

10. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky 
u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení vložného 
dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 

11. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši 
přihlášku nebudeme moci akceptovat. 

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

 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno 
bylo organizátorům doručeno nejpozději do 18. 4. 2012. Zruší-li závazně 
přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, 
vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 

 

 

mailto:hana.simankova@ekomonitor.cz


 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář 

„OBALY – LEGISLATIVA, KONTROLA, ZKUŠENOSTI Z PRAXE“ 25.4.2012 

Přihlášku laskavě odešlete do 18. 4. 2012 na některý z níže uvedených kontaktů: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

provozovna Hradec Králové, Škroupova 719/7, 500 02 Hradec Králové 

 e-mail: hana.simankova@ekomonitor.cz 

 

Nehodící se škrtněte* 

 

titul, jméno,  

příjmení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adresa plátce  

(firmy) 

 

 

č. účtu plátce  

 

DIČ (IČ)  

 

telefon  

 

e-mail  

 
Souhlasím – nesouhlasím * s pravidelným zasíláním elektronických nabídek služeb 

 a výrobků společnosti Vodní zdroje Ekomonitor. 

 vložné  1560,- Kč 

 oběd  120,- Kč 

 

Přihlašuji se k účasti na semináři 

„OBALY – legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe“ 

 

 

       poukazuji částku  ………..………… Kč (var. symbol 120425) na účet číslo  

      19-5234530277/0100 KB Chrudim* 

 

 

 

       částka ve výši  ………………… Kč bude uhrazena v hotovosti v den konání akce *   

 
 
                                   

DATUM, RAZÍTKO A PODPIS 

 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti VZ Ekomonitor. 

mailto:hana.simankova@ekomonitor.cz

