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Obalová akademie

 Obaly pro potraviny a kosmetiku

 Prohlášení, značení, technická dokumentace

 Save Food - Embax

 REACH a obalový průmysl

 Obalový zákon komplexně

 NVC Course Programme in Packaging I

 Speciality obalového designu

 Obal hrou - workshop v rámci Dne české
logistiky

 ObalTrend

 SpeedCHAIN – obalová sekce



SMLOUVA - TREATY

• Směrnice - Directive (zákony...)

• Nařízení - Regulation (přímo)

• Rozhodnutí – Decission (přímo)

• Doporučení (Pokyn) - Guidance



Technické normy
• PN

• ČSN

• ČSN EN

• ČSN ISO

• ČSN EN 
ISO

CEN

Comité Européen de Normalisation

Evropský výbor pro normalizaci

European Comittee for
Standardisation

ISO   

International Standard Organisation

• BRC/IOP

• HPE



Rozumíme si?
• Léčiva

vnitřní obal
vnější obal
příbalová informace

Ekologové

prodejní / spotřebitelský obal = primární

skupinový obal = sekundární

přepravní obal = terciární obaly

neoficiálně:

obalový 

materiál

DOM: dřevěný obalový materiál



Palety a palety

• UIC 435-2 

• ČSN EN 13698-1



Zboží - § 5 355/2014 Sb.
(1) Je zakázáno nakládat se 
zbožím porušujícím právo 
duševního vlastnictví.

(2) Nakládáním se zbožím se 
pro účely tohoto zákona 
rozumí zejména výroba, 
zpracování.¨, doprava, 
přeprava, skladování, prodej 
nebo jiný převod, nabízení, 
dovoz, vývoz, uvádění na trh, 
převzetí, užití nebo držení 
tohoto zboží, pokud k tomuto 
nakládání nepodochází pro 
osobní potřebu fyzické osoby.



Průmyslové a exportní obaly



HPE
Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e.V.

• Verpackungsrichtlinien

• Zavedené postupy
• Odpovědná proškolená osoba
• Proškolení pracovníci
• Adekvátní pojištění

• Fédération Européenne des Fabricants de 
Palettes et Emballages en Bois

• FEFPEB technical committee
• FEFPEB minimum requirements for industrial 

packaging

Směrnice SYBA



Cesta ke kvalitě: vzdělání a dovednosti

• Formální a neformální
• Podniková škola – STEINBAUER LECHNER s.r.o.



NVC Course Programme in Packaging

NETHERLANDS PACKAGING CENTRE 

• vzdělávací programy 

– Packaging Programme I a II

– Obalové materiály / papír, 
sklo, plasty, kov 

– Proces, úspory, legislativa, 
ekologie

• workshopy 

• managerské pozice, vedoucí  
pracovníci provozů



Děkuji za pozornost
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