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Ochrana životního prostředí 

Vznik a financování systému sběru, recyklace a využití odpadů 

 

 

 

Základní cíle 

Předcházení 
vzniku obalů 

Snížení 
hmotnosti 

obalů 

Snížení 
škodlivosti 

obalů 



Připravovaný zákon o obalech 

č. 477/2001 Sb. 
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Zapracování směrnic Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/851 

a 2018/852 

 

Plnění povinností zpětného odběru (minimální hustota sběrné sítě) 

 

Možnost určení pověřeného zástupce pro zahraniční osoby uvádějící obaly na 

trh nebo do oběhu v ČR 

 

Nové povinnosti pro AOS – ekomodulace 

 

Nové definice (kompozitní obal a oxo-rozložitelný plastový obal) 

 

A další. 

 

 

 

Novelizace 
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Jsem osoba povinná? 

(1) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, nemusí plnit 

povinnosti uvedené v § 10 až 15, pokud splňují podmínku, že 

a) celkové množství obalů jimi uvedených na trh nebo do oběhu za 

kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň 

b) b) jejich roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč 25 000 000 Kč. 

 

§15a 

Na trh / do oběhu 



Uvedení na trh nebo do oběhu 
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Na trh 

uvedením obalu na trh okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně 

nebo spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně 

předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy 

jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; 

za uvedení obalu na trh se považuje též přeshraniční přeprava obalu nebo 

baleného výrobku z jiného členského státu Evropské unie do České 

republiky nebo dovoz obalu nebo baleného výrobku, s výjimkou propuštění 

do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití v 

případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo balené výrobky z České 

republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí; 

 

 
Do oběhu 

úplatné nebo bezúplatné předání obalu v České republice bez 

ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné 

osobě za účelem distribuce nebo použití, s výjimkou uvedení 

obalu na trh; 



6 

Prokazatelné informování 

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna  

 a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci 
nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4, s tím, že 
informace podle odstavce 2 písm. b) pro účely kontroly nahrazuje 
dokumentaci k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,  

 b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky 
stanovené v § 3 a 4.  

 (2) Osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, je povinna  

 a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci 
nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,  

 b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obalový prostředek 
splňuje požadavky stanovené v § 4.  

§5 
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Prokazatelné informování §5 

Metodický pokyn je vydáván pro stanovení způsobu provedení § 5 zákona o obalech, a je 
určen pro osoby, povinné ve smyslu zákona o obalech, které uvádí obaly nebo obalové 
prostředky na trh. 
 
Návrh formulace uvedené např. na dodacím listu: „Obaly splňují požadavky § č. 3 a č. 4 
zákona o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti stanovené v § č. 
10 (zpětný odběr) a č. 12 (využití odpadu z obalů) uvedeného zákona naše společnost plní 
prostřednictvím autorizované obalové společnosti pod identifikačním číslem EK-xxxxxxx. 
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Využití odpadu z obalů 

(1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo 

balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na 

území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby 

odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly 

využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 

k tomuto zákonu. 

§12 
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Využití obalového odpadu Příloha č. 3 

Odpady z obalů 

od 1. 1. 2021  

do 31. 12. 

2024 

od 1. 1. 2025  

do 31. 12. 

2029 

od 1. 1. 2030  

do 31. 12. 

2034 

  

od 1. 1. 2035 

A B A B A B A B 

% % % % % % % % 

Papírových a lepenkových 75 

  

75 

  

85 

  

  

  

  

  

85   

Skleněných 75 75 75 75 

Plastových 50 50 55 55 

Železných 55 70 80 80 

Hliníkových - 35 50 60 

Dřevěných 15 25 30 30 

Prodejních určených spotřebiteli 50 55 50 55 50 55 50 55 

Celkem 70 75 75 80 75 80 75 80 

2. Za obaly z jednoho materiálu lze považovat pouze takové obaly, ve 

kterých daný materiál tvoří alespoň 95 % hmotnosti obalu 

 

Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál 

tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu 
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Společnost 
plnič/balič 

Z1 
Rozbalení, 
zapojení 

Z2 

Z3 

Nákup 

Režim odpadů 

Př. 1 

Společnost 
plnič/balič 

Z1 
Rozbalení, 
zapojení 

Z2 

Z3 

Nákup 

Režim odpadů 

Př. 2 

Z? 



Jednocestné vs. vícecestné obaly 
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Obaly pro jedno použití (jednocestné obaly) 

Vyroben a určen pro jedno použití 

Po použití se přenáší do režimu odpadů 

 

Obaly pro opakované použití (vícecestné obaly) 

Opakovaně použitelným obalem obal, který byl navržen, vyroben a 
uveden na trh tak, aby mohl být v průběhu svého životního cyklu vícekrát 
využit nebo mohl projít několika cykly tím, že bude několikrát znovu 
naplněn nebo opakovaně použit ke stejnému účelu, 
ke kterému byl původně určen 

Obal splňuje kritéria dle § 13 odst. 2 3 
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Společnost 

Dovoz ze zahraničí 

Odpady 

Nákup baleného zboží ze zahraničí 

Moment uvedení na trh 

 

I když použiji pro svoji spotřebu 

(např. nákup granulátu pro výrobu 

plastových výrobků) 

 

Nakoupím granulát v plastových 

pytlích, přepraveno na prosté 

paletě. 
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Prokazatelné informování §5 
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Společnost 

Dovoz ze zahraničí 

Odpady 

Nákup baleného zboží ze zahraničí 

Moment uvedení na trh 

 

I když použiji pro svoji spotřebu 

(např. nákup granulátu pro výrobu 

plastových výrobků) 

 

Nakoupím granulát v plastových 

pytlích, přepraveno na prosté 

paletě. 
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Nákup baleného zboží ze zahraničí 

Dle § 7 zákona č. 477/2001 Sb. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, 

jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, je povinna učinit organizační, technická 

nebo finanční opatření odpovídající kritériím, která jsou stanovena v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu a která umožňují opakované použití obalů 

 

Náležitosti těchto opatření a způsob a postup opakovaného použití stanoví 

harmonizovaná česká technická norma ČSN EN 13429 77 0147 Obaly - 

Opakované použití závazná pravidla pro vytvoření systému, ve kterém opakované 

použití funguje. Pokud však příslušné požadavky normy nejsou splněny, nelze 

hovořit o systému a opakované používání jednocestných obalů není 

přípustné 

 

Dle normy ČSN EN 13429 77 0147 Obaly - Opakované použití, je k tomu, aby 

obal mohl být oficiálně opakovaně používán, nutné obdržet od výrobce 

obalového prostředku písemné potvrzení o způsobilosti obalu k opakovanému 

použití při jeho aplikaci pro zamýšlené použití za běžně předvídatelných podmínek 

používání 
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Nákup baleného zboží ze zahraničí 

Pokud tedy nejsou splněny postupy opakovaného plnění stanovené normou ČSN 

EN 13429 77 0147 a osoba, která obal uvádí na trh v ČR (za uvedení na trh je 

považován i dovoz ze zahraničí), nemá k dispozici písemné potvrzení o způsobilosti 

obalu k opakovanému použití, 

 

stává se z tohoto obalu po vyprázdnění odpad ve smyslu § 3 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění (zákon o odpadech) – v nově připravovaném zákoně ve smyslu § 4. 

 

Opětovné použití takového obalu (nebo jeho části) je pak možné pouze, pokud 

dojde k přípravě na opětovné použití ve smyslu § 4 odst. 1 písm. s) zákona o 

odpadech, které je definováno jako způsob využití odpadů zahrnující čištění 

nebo opravu použitých výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou 

oprávněnou podle zvláštního právního předpisu spočívající v prověření, že použitý 

výrobek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné 

bez dalšího zpracování opětovného použití. (v nově připravovaném zákoně se 

jedná ve smyslu § 11odst. 1 písm. m). 
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Ekomodulace 

Zohlednění dopadu obalu na životní prostředí v rámci jeho životního cyklu při 

určování výše finančního příspěvku autorizovanou obalovou společností pro 

jednotlivý obal nebo skupinu podobných obalů, hrazeného osobou uvádějící obal na 

trh nebo do oběhu za účelem zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů podle tohoto zákona; zohledňována je zejména opakovaná 

použitelnost obalu, jeho recyklovatelnost, obsah nebezpečných látek a 

požadavky stanovené jinými právními předpisy 
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Ekomodulace 

Evropská komise by měla k této problematice teprve v budoucnu vydat 

informační materiály, jakým způsobem by měla být ekomodulace v praxi 

realizována. 

Vzhledem k tomu, že směrnice o odpadech stanovuje ekomodulaci jako povinnost 

pro výrobce, resp. systémy rozšířené odpovědnosti výrobců 



Vaše dotazy 
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Děkuji Vám za pozornost 
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