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Platné znění dotčených částí zákona o obalech 
s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

§ 1 
Účel a předmět zákona 

 
 (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů 
z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek1) 
(dále jen "látky") v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropské unie.2) Tento zákon 
stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen "osoba") a 
působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo 
do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná 
opatření, opatření k nápravě a pokuty. 
  
 (2) Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice 
uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo 
letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je 
Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce 
zákonů.3) 
  
 (3) Na nakládání s odpady z obalů se vztahují právní předpisy platné pro hospodaření 
s odpady,4) pokud tento zákon nestanoví jinak. 
  
 (4) Tímto zákonem nejsou dotčeny další požadavky na obaly stanovené zvláštními 
právními předpisy.5) 
__________________ 
1) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o 
obalech a obalových odpadech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o 
obalech a obalových odpadech. 
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 
1) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 
94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 
94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 
94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. 
3) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 8/1985 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplnění. 
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Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé pod č. 
147/1947 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená ve Sbírce 
zákonů pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění. 
4) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
5) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., 
o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 
Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 2 
Základní pojmy 

  
 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  
a) obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, 
manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo 
jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň 
 
1. v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele (dále 
jen "prodejní obal"), 
 
2. v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina 
prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro 
umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho 
vlastnosti (dále jen "skupinový obal"), nebo 
 
3. usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů 
a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému 
poškození (dále jen "přepravní obal"); kritéria a názorné příklady, které upřesňují pojem obal, 
jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu; 
  
b) výrobkem jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň 
jejího zpracování a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu; 
  
c) nakládáním s obaly výroba obalů, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do oběhu, 
použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů; 
  
d) 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 režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo do režimu 
dočasného použití7) v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo balené výrobky 
z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí; 
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e) uvedením obalu 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; 
  
f) dovozem obalu nebo baleného výrobku propuštění ze státu, který není členem Evropské unie, 
na území České republiky do celního režimu volného oběhu, do režimu aktivního 
zušlechťovacího styku, do režimu dočasného použití nebo do režimu přepracování pod celním 
dohledem;7) 
  
g) opakovaným použitím obalu činnost, při níž se obal, který byl navržen a určen, aby během 
doby své životnosti vykonal určitý minimální počet obrátek či cyklů (dále jen "opakovaně 
použitelný obal"), znovu plní nebo se používá k témuž účelu, pro nějž byl určen, s pomocí nebo 
bez pomoci dodatečných prostředků, které opětovné plnění umožňují, jako jsou zejména náhradní 
doplňková balení a prostředky k jejich použití; 
  
h) vratným obalem obal, pro který existuje zvláště pro něj vytvořený způsob vracení použitého 
obalu osobě, která jej uvedla do oběhu; 
  
i) zpětným odběrem odebírání použitých obalů od spotřebitelů na území České republiky za 
účelem opakovaného použití obalů nebo za účelem využití4) nebo odstranění4) odpadu z obalů, 
  
j) jiným konečným uživatelem podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly 
nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu, 
  
k) průmyslovým obalem obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného 
konečného uživatele, 
  
l) obalový prostředek je obalovým prostředkem výrobek, z něhož je obal prodejní, obal 
skupinový nebo obal přepravní přímo výroben nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více 
částí., 
 
l) obalovým prostředkem výrobek, z něhož je obal prodejní, obal skupinový nebo obal 
přepravní přímo vyroben nebo který je součástí obalu sestávajícího z více částí, 
 
m) plastovou odnosnou taškou nákupní taška s držadly nebo bez nich poskytovaná 
spotřebiteli v místě prodeje výrobků, která je vyrobena z polymerů ve smyslu čl. 3 bodu 5 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200633), k nimž mohou být přidány 
přísady nebo další látky, a které jsou schopny plnit funkci hlavní strukturní složky 
nákupních tašek, 
 
n) lehkou plastovou odnosnou taškou plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 50 
mikronů, 
 
o) velmi lehkou plastovou odnosnou taškou plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 
mikronů, která je nezbytná z hygienických důvodů nebo je poskytována jako prodejní obal 
pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami. 
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____________________  
4) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
7) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, 
o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, 
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 
 

§ 3 
Prevence 

  
 (1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co 
nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti 
pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který 
je nutno odstranit. 
  
 (2) Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými 
technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné. 
 

(3) Lehká plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta 
spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To 
neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku. 
____________________  
7a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
§ 9 

 
Vratné zálohované obaly 

 
 (1) Pokud je součástí opatření podle § 8 účtování zvláštní peněžní částky (dále jen 
"záloha"), která je přímo vázána k vratnému obalu použitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení po 
vrácení tohoto obalu je kupujícímu při prodeji výrobku zaručeno, je tento obal vratným 
zálohovaným obalem podle tohoto zákona. 
  
 (2) Osoby jsou povinny dodržovat výši zálohy vratných zálohovaných obalů stanovenou 
prováděcím právním předpisem. 
  
 (3) Osoba, která uvádí na trh výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna 
označit tyto obaly jako vratné zálohované obaly způsobem, který stanoví prováděcí právní 
předpis. 
  
 (4) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, 
je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto 
výkupu na nákup zboží. 
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 (5) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech 
prodejem spotřebiteli v provozovně,11) je povinna zajistit, aby tyto vratné zálohované obaly byly 
v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu. 
  
 (6) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech 
jinak než prodejem spotřebiteli, je povinna informovat osoby, které uvádějí výrobky v těchto 
obalech na trh nebo je uvádějí do oběhu prodejem spotřebiteli, o připravované změně druhu 
vratného zálohovaného obalu nebo o ukončení výkupu vratného zálohovaného obalu nejméně 6 
měsíců před provedením této změny nebo před ukončením výkupu; po tuto dobu nesmí být 
výkup těchto vratných zálohovaných obalů zastaven. 
  
 (7) Oznámí-li osoba, která uvedla na trh nebo do oběhu vratné zálohované obaly, že 
přestává používat dosud zálohovaný obal, je povinna tento vratný zálohovaný obal odebírat zpět 
za podmínek platných pro dosud zálohovaný obal po dobu nejméně 1 roku od posledního uvedení 
tohoto obalu na trh nebo do oběhu. 
  
 (8) Ustanovením odstavců 3 až 7 nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních 
předpisů.6) 
  
 (9) Prováděcí právní předpis stanoví výši zálohy pro vybrané druhy vratných 
zálohovaných obalů nebo pro vratné zálohované obaly určené pro vybrané druhy výrobků. 
  
 (10) Osoba, která uvádí do oběhu nápoje12) stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky v 
obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet stejné nápoje nápoje 
náležející do uvedených skupin rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich 
tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do 
oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. 
  
____________________  
  
6) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
  
11) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
  
12) § 23 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. 
 
 
 

§ 23 
Evidenční a informační povinnosti 

 
(1) Autorizovaná společnost je povinna vést a ohlašovat Ministerstvu životního prostředí 

způsobem stanoveným v rozhodnutí o autorizaci 
 
a) evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, 
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b) evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy 
o sdruženém plnění a způsobu jejich využití v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k tomuto 
zákonu, a zajistit prostřednictvím auditora17) ověření vedení této evidence a vypracování zprávy 
o jejím ověření; auditorem nesmí být osoba, která má k autorizované společnosti zvláštní vztah 
podle § 20 odst. 8. 
 

(2) Autorizovaná společnost ohlašuje Ministerstvu životního prostředí údaje podle 
odstavce 1 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona upravujícího 
integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 
 
 (2)(3) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení souhrnné evidence údajů 
shromážděných podle odstavce 1 písm. a) a b) od všech autorizovaných společností. Zvláštní 
částí této evidence je seznam osob, s nimiž mají jednotlivé autorizované společnosti uzavřenu 
smlouvu o sdruženém plnění. Tato souhrnná evidence je veřejně přístupná; každý má právo do ní 
nahlížet nebo si z ní pořizovat kopie či výpisy. 
  
 (3)(4) Autorizovaná společnost je povinna nejpozději do 30. června kalendářního roku 
zveřejnit hospodářské výsledky za uplynulý kalendářní rok ve zkrácené verzi v Obchodním 
věstníku. 
 

(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidence množství obalů 
a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití podle odstavce 1 písm. b) a rozsah 
ohlašovaných údajů z této evidence. 
____________________  
17) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 
 

§ 32 
Ministerstvo životního prostředí 

 
 Ministerstvo životního prostředí jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s obaly 
a odpady z obalů 
  
a) vede Seznam podle § 14, 
  
b) vydává rozhodnutí o autorizaci po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu 
a Ministerstvem zemědělství podle § 17 odst. 1 a rozhoduje o prodloužení platnosti rozhodnutí 
o autorizaci podle § 17 odst. 7, 
  
c) vede seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí 
o autorizaci a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí podle § 29, 
  
d) označuje ve výpisu emise akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 20 
odst. 5, 
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e) rozhoduje po předchozím projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 
zemědělství o předchozím souhlasu se zrušením autorizované společnosti v době platnosti 
rozhodnutí o autorizaci, s fúzí autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo 
s rozdělením autorizované společnosti podle § 20 odst. 10, 
  
f) podává návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení valné hromady autorizované 
společnosti podle § 20 odst. 11, 
  
g) zpracovává a vede souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a § 23 odst. 2 § 23 odst. 3, 
  
h) dohlíží na činnost autorizovaných společností podle § 24 odst. 1, 
  
i) ukládá autorizované společnosti opatření ke zjednání nápravy podle § 24 odst. 2 písm. a), 
  
j) podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty 
autorizované společnosti podle § 24 odst. 2 písm. b), 
  
k) rozhoduje o změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25, 
  
l) rozhoduje o zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26, 
  
m) stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství 
v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem, 
  
n) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím České inspekce životního prostředí, 
  
o) poskytuje Evropské komisi v požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem údaje 
o nakládání s obaly a odpady z obalů v České republice, 
  
p) zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v souladu s mezinárodními 
závazky, kterými je Česká republika vázána,23) 
  
q) jmenuje po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu zástupce České republiky do 
výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených v souladu s právem 
Evropské unie v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů,2) 
  
r) zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vhodnou formou informování 
veřejnosti o úloze spotřebitelů při přispívání k opakovanému používání, využívání a recyklaci 
obalů a odpadu z obalů, 
  
s) podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly. 
____________________  
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES 
o obalech a obalových odpadech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES 
o obalech a obalových odpadech. 
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Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 
23) Článek 6 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech z 20. 
prosince 1994. 
 

§ 41 
 

Celní úřady 
  
 Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat, zda obaly nebo balené výrobky dovážené do 
České republiky nebo přepravované z členských států Evropské unie do České republiky splňují 
požadavky tohoto zákona. V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, 
celní úřady propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k další přepravě a 
manipulaci, vyzvou příslušný kontrolní orgán ke kontrole a současně uvědomí o této výzvě 
Ministerstvo životního prostředí. 
 

§ 41a 
 

Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů poskytuje 
Generální ředitelství cel na vyžádání Ministerstvu životního prostředí a České inspekci 
životního prostředí ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze zemí, které nejsou 
členy Evropské unie: 

 
a) identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to jméno nebo obchodní firmu, popřípadě 

název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
 
b) datum dovozu, 
 
c) hrubou a čistou hmotnost zásilky, 
 
d) zbožový kód, 
 
e) druh a počet nákladových kusů, 
 
f) popis zboží, 
 
g) stát, z něhož byl obal dovezen, a 
 
h) měrnou jednotku a její počet. 
 

 
§ 44 

nadpis vypuštěn 
  
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 
vykonává činnost, k níž je třeba autorizace podle § 17, bez této autorizace, nebo bez autorizace 
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nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je autorizace 
třeba. 
  
 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) jako osoba, která uvádí na trh obal, poruší povinnost stanovenou v § 3 odst. 1, 
 
b) jako osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, nezajistí 
některou z podmínek uvádění obalů, balených výrobků nebo obalových prostředků na trh podle 
§ 4, 
  
c) jako osoba, která uvádí na trh obal, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou 
dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5 odst. 
1 písm. b), 
  
d) jako osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu 
technickou dokumentaci podle § 5 odst. 2 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele 
podle § 5 odst. 2 písm. b), 
 
e) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně 
použitelné, nebo vratné, neučiní opatření, která umožňují opakované použití opakovaně 
použitelných obalů podle § 7, nebo nezajistí opakované použití vratných obalů nebo využití 
odpadů z těchto obalů podle § 8, 
  
f) jako osoba uvedená v § 9 poruší některou z povinností týkajících se vratných zálohovaných 
obalů podle § 9, 
  
g) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí zpětný 
odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů podle § 10 odst. 1, 
  
h) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí využití 
odpadů z obalů podle § 12, 
  
i) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, poruší povinnost 
podat návrh na zápis do Seznamu podle § 14 odst. 1, 
  
j) jako osoba zapsaná v Seznamu nesplní povinnost oznámit změny údajů podle § 14 odst. 7, 
nebo 
  
k) jako osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu, poruší některou 
z povinností evidence podle § 15. 
 
 (3) Autorizovaná společnost se dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) nesplní některou z podmínek autorizace stanovených v rozhodnutí o autorizaci na základě § 17 
odst. 6 písm. c) až f), 
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b) poruší omezení pro nakládání s akciemi podle § 20 odst. 1, 
  
c) poruší zákaz rozdělit zisk mezi akcionáře podle § 20 odst. 2, 
  
d) poruší zákaz snížit nebo zvýšit svůj základní kapitál podle § 20 odst. 3, 
  
e) poruší zákaz účastnit se v orgánech nebo podnikání jiné právnické osoby podle § 20 odst. 4, 
  
f) poruší zákaz konat valnou hromadu bez předložení výpisu z registru emitenta zaknihovaných 
akcií podle § 20 odst. 5, 
  
g) v rozporu s § 20 odst. 6 umožní účast na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem 
životního prostředí pozastavena akcionářská práva, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu 
emise, 
  
h) poruší zákaz uzavřít smlouvu, zajišťovat závazky nebo bezúplatně převádět majetek podle § 20 
odst. 7, 
  
i) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20 odst. 9, 
  
j) nevyžádá souhlas Ministerstva životního prostředí k vydání usnesení valné hromady 
v případech uvedených v § 20 odst. 10, 
  
k) stanoví podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a), 
  
l) poruší povinnost uzavřít smlouvu podle § 21 odst. 1 písm. b) nebo c), 
  
m) poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám podle § 21 odst. 2, 
  
n) uzavře smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 3 nebo smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 3 
odmítne uzavřít, 
  
o) poruší zákaz výkonu činností podle § 22, 
  
p) poruší povinnost vést a ohlašovat evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém 
plnění nebo evidenci množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití, anebo povinnost 
zajistit prostřednictvím auditora ověření vedení této evidence množství obalů a odpadů z obalů 
a způsobu jejich využití podle § 23 odst. 1, nebo 
  
q) nezveřejní hospodářské výsledky podle § 23 odst. 3 4. 
  
 (4) Autorizovaná společnost nebo právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba se 
jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, dopustí správního 
deliktu tím, že nesplní povinnost informovat odběratele a spotřebitele podle § 10 odst. 2. 
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(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 
poskytne v místě prodeje výrobků spotřebiteli lehkou plastovou odnosnou tašku jinak, než 
způsobem uvedeným v § 3 odst. 3. 

 
§ 45 

 
 Za správní delikt podle § 44 se uloží pokuta 
  
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c) až f) a písm. i) a j)  nebo 
podle odstavce 4, podle odstavce 4 nebo 5, 
  
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. k), 
  
c) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, podle odstavce 2 písm. b), g) nebo 
h), nebo podle odstavce 3 písm. a) až q). 
 

§ 46 
 
 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Jde-li o správní 
delikt podle § 44 odst. 2 písm. g) a h), právnická osoba je odpovědnosti zproštěna, jestliže k 
porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy autorizovaná společnost, s níž právnická 
nebo podnikající fyzická osoba uzavřela smlouvu o sdruženém plnění povinností stanovených 
právnické nebo podnikající fyzické osobě v § 10 odst. 1 nebo v § 12, pozbyla oprávnění k 
činnosti. 
  
 (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
  
 (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy 
byl spáchán. 
  
 (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Krajská hygienická 
stanice, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nebo Česká inspekce 
životního prostředí, a to v rozsahu své působnosti vymezené v § 35 až 40. Je-li podle rozsahu své 
působnosti příslušným k projednání správního deliktu více jak jeden správní orgán, správní delikt 
projedná ten z příslušných správních orgánů, který jako první zahájil řízení. Správní orgán, který 
zahájí řízení, informuje o tom všechny správní orgány, které jsou k projednání správních deliktů 
podle tohoto zákona příslušné. 
  
 (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé 
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické 
osoby. 
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 (6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní 
moci. 
  
 (7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. 
  
 (8) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který 
pokutu uložil, s výjimkou pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí, které jsou 
příjmem Státního fondu životního prostředí. 
 

§ 50 
Zmocňovací ustanovení 

  
 (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 9 odst. 9. 
  
 (2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 15 odst. 3 a § 23 odst. 
5. 
  
 (3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 3. 
 
 

Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb. 
 

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu 
 
A: recyklace    B: celkové využití 
 

Odpady z obalů 

do 31. 12. 
2013 

do 31. 12. 
2014 

do 31. 12. 
2015 

do 31. 12. 
2016 

A B A B A B A B 
% % % % % % % % 

Papírových a lepenkových 70 

  

70 

  

75 

  

75   
Skleněných 70 70 75 75   
Plastových 27 27 40 45   
Kovových 50 50 55 55   
Dřevěných 15 15 15 15   
Prodejních určených 
spotřebiteli - - 38 43 40 45 40 45 

Celkem 55 60 55 60 60 65 60 65 
 
Míra recyklace, resp. celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako 
podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a 
množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou 
zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly. 
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Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % 
hmotnostního obalu.  
 
Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do 
celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou 
recyklací § 4 odst. 1 písm. c). 
 

Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb. 
 

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu 
 
A: recyklace    B: celkové využití 
 

Odpady z obalů 

do 31. 12. 
2016 

do 31. 12. 
2017 

do 31. 12. 
2018 

do 31. 12. 
2019 

od 1. 1. 
2020 

A B A B A B A B A B 
% % % % % % % % % % 

Papírových a lepenkových 75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

 
Skleněných 75 75 75 75 75 
Plastových 45 45 45 45 50 
Kovových 55 55 55 55 55 
Dřevěných 15 15 15 15 15 
Prodejních určených 
spotřebiteli 40 45 44 49 46 51 48 53 50 55 

Celkem 60 65 65 70 65 70 65 70 70 80 
 
Míra recyklace a celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako 
podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů 
a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli 
nejsou zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly. 
  
Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 
70 % hmotnosti obalu. 
 
Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje 
do celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím 
a organickou recyklací podle § 4 odst. 1 písm. c). 
 

Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb. 
 

Evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití 
 

Materiál 

Obaly vyrobené v ČR Obaly dovezené do ČR Obaly vyvezené z ČR Vzniklý obalový odpad v ČR 
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jednocestné 
opakovaně 
použitelné jednocestné 

opakovaně 
použitelné jednocestné 

opakovaně 
použitelné 

z 
jednocestných 

z opakovaně 
použitelných 
* 

Celkem 
vzniklý 
obalový 
odpad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sklo                     

  PET                   

  PE                    

  PVC                   

Plast PP                   

  PS                   

  Jiné plasty                   

  
Celkem 
plasty                   

Papír a lepenka                   

  AL                   

Kovy FE                   

  
Celkem 
kovy                   

Kompozitní 
materiály                   

Dřevo                     

Ostatní                     

Celkový součet                   

 
 

Materiál Obalové odpady využité nebo spálené ve spalovnách odpadů s energetickým využitím formou: 

Materiálo
vá 
recyklace 
z 
jednocest
ných 

Materiál
ová 
recyklac
e z 
opakova
ně 
použitel
ných * 

Jiné 
formy 
recyklace 
z 
jednocest
ných 

Jiné 
formy 
recyklac
e z 
opakova
ně 
použitel
ných * 

Recykl
ace 
celkem 

Energetic
ké využití 
z 
jednocest
ných 

Energeti
cké 
využití z 
opakovat
elně 
použiteln
ých * 

Jiné 
formy 
využití z 
jednocest
ných 

Jiné 
formy 
využití z 
opakovat
elně 
použiteln
ých * 

Spalování 
ve 
spalovnác
h odpadů 
s 
energetic
kým 
využitím 
jednocest
ných 

Spalován
í ve 
spalovná
ch 
odpadů s 
energetic
kým 
využitím 
opakovat
elně 
použiteln
ých * 

Celkové 
využití a 
spalování 
ve 
spalovná
ch 
odpadů s 
energetic
kým 
využitím 

    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Sklo                           

  PET                         
  PE                          
  PVC                         

Plast PP                         
  PS                         

  
Jiné 
plasty                         

  
Celkem 
plasty                         

Papír a lepenka                         
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  AL                         

Kovy FE                         

  
Celkem 
kovy                         

Kompozitní 
materiály                         

Dřevo                           

Ostatní                           

Celkový součet                         

 
* odhad na základě empirických zkušeností a 
statistických metod 
jednocestné - obaly, které nevyhovují kritériím § 13 
odst. 2 
opakovaně použitelné  - obaly, které vyhovují 
kritériím § 13 odst. 2 
Výpočet sloupců    
 8 = 2 + 4 - 6    
 9 = 3 + 5 -7    
 10 = 8 + 9    
 15 =  11 + 12 + 13 + 14   
 22 = 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21   
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