Postup zavedení evidence obalů a s nimi spojené výkaznictví

CÉZAR:
EVIDENCE OBALŮ UVÁDĚNÝCH
NA TRH A DO OBĚHU
Tato příloha příručky systému CÉZAR se věnuje práci s evidencí a výkaznictví o obalech
uváděných na trh a do distribuce.

1.Zapnutí vedení obalů uváděných na trh a do oběhu
Vedení obalů se zapíná ve funkci Konfigurace / Základní nastavení, a to pod volbou Vedení
obalů. V téže funkci je možné zapnout, zda se mají obaly u dováženého zboží započítávat do
výkaznictví při expedici nebo již při příjmu. Přesnější výklad zákona stanovuje druhou z
těchto variant nicméně autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. preferuje první z
metodik s tím, že si je vědoma nejednoznačnosti zákona v této věci. Standardně je tedy
zvolena tato metodika.

2.Definice obalů uváděných na trh
Ještě před tím, než u jednotlivých položek začnete určovat, s jakými obaly se tyto položky
expedují, je nejprve nutné zadat souhrnný seznam obalů, které vedete. Ten zadáte ve funkce
Operace / Definice obalů / Obalů uváděných na trh.
Po zvolení této funkce se Vám nabídne seznam již definovaných obalů. Tento seznam je
standardně prázdný, dokud do něj nezařadíte nový obal pomocí funkce F3-Nový. Dále lze v
evidenci používat klávesy F6-Oprava, F8-Smazat, Ctrl+F3-Kopie.
Každý ze zařazených obalů obsahuje řadu důležitých parametrů, které určují, do kterých
kategorií obal spadá a jak bude následně veden ve výkazech. K dispozici jsou následující
údaje:
Kód: … (třímístné označení obalu)
Název: …
Pozn.: …
Materiál: … (klávesou mezerník si zde vyberete materiál ze seznamu předdefinovaných
materiálů)
Cena/t: … (cena za likvidaci tuny odpadu z obalu; doporučuje se průběžně aktualizovat dle
ceníku EKO-KOM.)
Dále následují parametry, které jsou nezbytné pro správné vyplnění výkazu o produkci obalu
pro firmu EKO-KOM a.s..

Přiřazení obalů ke zboží

Máte-li definované obaly pomocí funkce Operace / Definice obalů / Obalů uváděných na trh,
pak je dále pro výkaznictví obalů nezbytné určit u jednotlivých skladových položek, se
kterými obaly a s jakým množstvím obalů (konkrétně hmotností) se dané zboží expeduje.
U zboží, u kterého chcete přiřadit příslušné obaly, zvolte klávesu F6-Oprava. Ve spodní části
formuláře skladové karty naleznete volbu „Obaly distribuované se zbožím“. Po zvolení této
volby se objeví tabulka obalů, které patří k danému zboží. Pokud jste zatím obaly u tohoto
zboží nedefinovali, je tato tabulka prázdná, v opačném případě obsahuje seznam přiřazených
obalů.
V tomto seznamu lze nový obal ke zboží zařadit volbou klávesy F3-Nový, případně provádět
opravy (F6-Oprava) resp. vyřadit obaly (F8-Smazání).
Při přiřazování obalu se zadávají následující údaje:
Kód obalu: … (mezerník vyvolá seznam obalů)
Název: … (automaticky se vyplní podle zadaného kódu)
Platí od: … Platí do: … (vyplní se, pokud způsob balení je dočasný nebo platí jen pro určité
období)
Hmotnost: … (hmotnost obalu v kg resp. g na jednotku zboží)

Výkazy o produkci obalů a ostatní výstupy
Výstupy včetně oficiálního výkazu o produkci obalů naleznete ve funkci Analýzy a rozbory /
Obalů v menu Informace. Pod touto volbou jsou k dispozici tyto výstupy:

Výkaz s rozpisem na obaly
Základní přehled o produkovaných obalech. V případě, že máte u jednotlivých obalů zadánu i
cenu za jeho likvidaci, obsahuje tento seznam i souhrnnou výši poplatku za likvidaci obalů.

Výkaz s rozpisem poplatků
Tento výkaz je zjednodušenou formou oficiálního výkazu o produkci obalů s tím, že obsahuje
rozpis materiálů a cenu za jejich likvidaci.

Oficiální výkazy
Zde naleznete oficiální výkazy o produkci odpadů, který odpovídá formuláři firmy EKOKOM a.s. . Je možné jej tisknout souhrnně nebo po jednotlivých částech. Rovněž je zde
možná editace formuláře (v případě změny formuláře firmou EKO-KOM a.s.) resp. zadání ID
čísla, které přiděluje EKO-KOM a.s. .
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