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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů 

z této evidence, je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech  

a o změně některých předpisů (zákon o obalech).  

Novelou zákona o obalech č. 149/2017 Sb. bylo zavedeno ohlašování údajů z evidencí 

vedených autorizovanou společností prostřednictvím Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky 

ministerstva. Důvodem byla nutnost sjednotit způsob ohlašování údajů z evidence obalů pro 

všechny povinné osoby podle zákona o obalech, a to samostatně plnící povinné osoby a 

autorizované obalové společnosti. Tím bude rovněž zajištěno potřebné shromažďování 

souhrnných údajů v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady v systému ISOH. 

Autorizovaná obalová společnost dosud postupovala při ohlašování údajů z evidence pouze 

podle přílohy č. 4 zákona o obalech. 

V návaznosti na zmocnění doplněné novelou do § 23 odst. 5 zákona o obalech jsou  

do předmětné vyhlášky vkládána ustanovení, kterými se stanoví rozsah vedení evidence 

množství obalů a způsobů jejich využití a rozsah ohlašovaných údajů z této evidence pro 

autorizovanou společnost. Nejedná se však o zásadní změnu rozsahu ohlašování údajů 

z evidence autorizované obalové osoby, ale jde prakticky o přesun obsahu tabulky  

z dosavadní přílohy č. 4 zákona o obalech do nové přílohy č. 5 předmětné vyhlášky.  

Návrh dále odstraňuje některé nedostatky v jednotlivých přílohách vyhlášky, které se při 

aplikaci v praxi vyskytly.  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh změny vyhlášky navazuje na zákonné zmocnění pro prováděcí právní předpis  

v § 23 odst. 5 zákona o obalech, které bylo obsahem novely zákona č. 149/2017 Sb. 

Navrhovaná právní úprava plně odpovídá tomuto zákonnému zmocnění, podle kterého 

prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidence množství obalů a množství odpadů 

z obalů a způsobu jejich využití a rozsah ohlašovaných údajů z této evidence. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie.   

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů  

a ohlašování údajů z této evidence, navazuje na novelizaci zákona o obalech č. 149/2017 

Sb., která sjednocuje způsob ohlašování údajů z evidence obalů pro povinné osoby ze 

zákona o obalech. Vyhláška č. 641/2004 Sb. se tak nově bude vztahovat jak na samostatně 

plnící povinné osoby, tak autorizované společnosti. Dosud postupovala zatím jediná 

autorizovaná obalová společnost v ČR (EKO-KOM, a.s.), podle přílohy č. 4 zákona  

o obalech. 

Změnou bude rovněž zajištěno, že budou souhrnně shromažďovány údaje v oblasti 

nakládání s obaly a obalovými odpady v systému ISOH. Souhrnné shromažďování údajů je 

důležité z důvodu sledování uskutečňování cílů stanovených zákonem o obalech 

v návaznosti na příslušnou směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. 

prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. 

Účinnosti má navrhovaná vyhláška nabýt současně s příslušnými body předmětné novely 

zákona o obalech, tedy k 1. lednu 2018.   

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Návrh vyhlášky představuje prováděcí právní předpis, u kterého bylo hodnocení dopadů 

zmocňovacích ustanovení obsaženo již v RIA k návrhu zákona, kterým se mění zákon  

o obalech.  

Navrhovaná novela vyhlášky má nahradit současnou přílohu č. 4 zákona o obalech. 

Legislativní úpravou dojde k ucelení dat souvisejících s odpadovým hospodářstvím v ČR 

v systému ISOH, která v současnosti chybí. Náklady spojené s úpravou systému ISPOP  

a ISOH byly již zpracovány v analýze RIA k novele zákona o obalech, přičemž v návrhu 

vyhlášky nejsou identifikovány nové dopady a návrh není zpracován nad rámec provedené 

RIA k návrhu zákona.  

 

Návrh nemá sociální dopad, ani dopady na specifické skupiny obyvatel zejména osob 

sociálně slabých, osob se zdravotním postižením a ani na národnostní menšiny. 
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu  

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nebude mít 

žádné negativní dopady na rovné postavení mužů a žen na základě hodnocení podle 

„Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR“. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

Navrhovaná úprava nebude mít vliv na ochranu osobních údajů a ochranu soukromí. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Předkladatel hodnotil korupční rizika podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment, 

Metodika hodnocení korupčních rizik). S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná 

korupční rizika. 

Kritérium   

Přiměřenost Předpis je přiměřený rovině 

vztahů, které má upravovat. 

Novelizace vyhlášky spočívá 

především v přesunu obsahu 

dosavadní přílohy č. 4 zákona, 

podle které ohlašovala 

autorizovaná obalová 

společnost, do nové přílohy č. 5 

vyhlášky. A to z důvodu 

sjednocení způsobu ohlašování 

povinných osob prostřednictvím 

ISPOP. 

Efektivita Předpis umožňuje kontrolovat a 

vynucovat dodržování 

povinností stanovených 

zákonem. 

Návrh vyhlášky efektivně 

sjednocuje způsob ohlašování 

povinných osob podle zákona o 

obalech. Další změny odstraňují 

nedostatky v jednotlivých 

přílohách, které se v praxi při 

vedení evidence obalů a 

ohlašování údajů z této 

evidence vyskytly. 

Odpovědnost Hodnocení kritéria není 

relevantní. 

Návrh vyhlášky neupravuje 

odpovědnost. 

Opravné prostředky Hodnocení kritéria není 

relevantní. 

Návrh vyhlášky neřeší opravné 

prostředky. 
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Kontrolní mechanismy Hodnocení kritéria není 

relevantní. 

Návrh vyhlášky neřeší kontrolní 

mechanismy. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  

10. Rozhodování o provedení RIA 

 

V souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády byla předkladateli udělena výjimka  

(čj, 12506/2016-OHR ze dne 30. června 2016) z povinnosti provést hodnocení dopadů 

regulace k návrhu vyhlášky. V návrhu vyhlášky nebyly identifikovány nové dopady a návrh 

vyhlášky není zpracován nad rámec provedené RIA k návrhu novely zákona o obalech.  

 

Předkládaný návrh tak představuje prováděcí právní předpis, u kterého bylo hodnocení 

dopadů zmocňovacích ustanovení obsaženo již v RIA k návrhu zákona, kterým se mění 

zákon o obalech. 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 1) 

Legislativně technická úprava související s bodem 4 novely. 

K bodu 2 (§ 1 odst. 2) 

Doplňuje se odstavec upravující způsob vedení evidencí množství obalů a odpadů z obalů  
a způsobu jejich využití pro autorizovanou společnost, a to nejméně v rozsahu údajů 
ohlašovaných podle § 2 odst. 4 vyhlášky. Součástí evidence musí být rovněž doklady 
umožňujících prokázat pravdivost údajů. 

K bodu 3 (§ 2 odst. 4) 

Doplňuje se způsob ohlašování pro autorizovanou společnost. Autorizovaná společnost bude 

ohlašovat ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněného výkazu uvedeného v příloze  

č. 5 návrhu vyhlášky.  

K bodu 4 (§ 3) 

Zrušuje se dosavadní znění § 3, neboť obsah tohoto ustanovení je již v zákoně o obalech.  

K bodu 5 (Příloha č. 1) 

Úprava přílohy č. 1 odstraňující nedostatky v praxi s cílem zajistit funkčnost formuláře 

v ISPOP (Informační systém plnění ohlašovacích povinností). Konkrétně byly doplněny údaje 
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IČZÚJ (Identifikační číslo základní územní jednotky obce) a registrační číslo podle Seznamu 

osob.  

K bodu 6, 7, 8 a 9 (Příloha č. 2)  
 

Do přílohy č. 2 je doplňován sloupec č. 11a, a to analogicky ke zrušené příloze č. 4 zákona  

o obalech, jejíž obsah se přesouvá do nové přílohy č. 5 vyhlášky. Cílem je sjednocení 

ohlašovaných údajů podle jednotlivých příloh vyhlášky v ISPOP. 

Další změny ve vysvětlivkách k příloze č. 2 jsou legislativně- technického charakteru. 

 

K bodu 10 (Příloha č. 3)  

Přidání nových sloupců 5a a 5b do tabulky v příloze č. 3 „Roční výkaz o obalech pro jedno 

použití“ souvisí se situací, kdy osoba již oficiálně podle faktury obal uvedla na trh, avšak 

prakticky v daný rok ještě nedošlo k jeho vyexpedování. Před touto úpravou docházelo ke 

zkreslování míry využití, neboť v takové situaci nelze využít odpady z obalů v témže 

kalendářním roce, ve kterém byly obaly oficiálně uvedeny na trh. Tyto sloupce se nevztahují 

na obalové prostředky. V této souvislosti došlo rovněž k úpravě vysvětlivky ke sloupci 1. 

 

Další úprava se týká sloupců 6 a 7, a to doplnění vysvětlivek ohlašovacího formuláře o výčet 

dodavatelů (název společnosti a IČO), v případě úpravy sloupce 15a viz odůvodnění k bodu 

6.  

K bodu 9 (Příloha č. 5) 

Nová příloha č. 5 vyhlášky vychází obsahově ze zrušované přílohy č. 4 zákona o obalech, 

podle které dosud ohlašovala údaje autorizovaná společnost. Drobná úprava se týká vložení 

řádku pro ohlašování prodejních obalů určených spotřebiteli. Analogicky k výkazům 

v ostatních přílohách vyhlášky byla do přílohy doplněna tabulka č. 1 identifikující 

ohlašovatele.  

K čl. II 

Návrh obsahuje přechodné ustanovení, na základě kterého budou povinné osoby uvádějící 

na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky ohlašovat podle upraveného výkazu 

v příloze č. 3 vyhlášky poprvé až za evidenční rok 2018. Údaje podle nově vkládaných 

sloupců 5a a 5b totiž dosud nebyly povinnými osobami evidovány. 

K čl. III 

Účinnost novely vyhlášky se navrhuje stanovit tak, aby vyhláška nabyla účinnosti shodně 

s předmětnými body novely zákona o obalech, tedy k 1. lednu 2018.   
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