
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 24. 5. 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 15. 6. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort K bodu Připomínka Charakter Vypořádání 
Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Úvodní věta 1. Doporučujeme zvážit formulaci úvodní věty 
návrhu vyhlášky. Zatímco v platném znění je 
obsahem úvodní věty odkaz na zmocňovací 
ustanovení § 50 odst. 2 zákona o obalech 
a prováděná ustanovení § 15 odst. 3 a § 23 
odst. 5 tohoto zákona, návrh vyhlášky již 
odkaz na § 50 odst. 2 uvedeného zákona 
neobsahuje. 

Doporučující  
Akceptováno. 
Úvodní věta platného znění 
vyhlášky nebude měněna. 
Úvodní věta novely vyhlášky 
bude znít takto: „Ministerstvo 
životního prostředí stanoví 
podle § 50 odst. 2 zákona č. 
477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů (zákon 
o obalech), ve znění zákona č. 
94/2004 Sb. a zákona č. 
149/2017 Sb. (dále jen "zákon") 
k provedení § 15 odst. 3 a § 23 
odst. 5 zákona“: 

 Obecně  2. Upozorňujeme na nejednotnost terminologie 
vyhlášky č. 641/2004 Sb., týkající se 
označení zákona č. 477/2001 Sb. Ačkoliv 
v úvodní větě vyhlášky je zavedena 
legislativní zkratka „zákon“, která je použita v 
§ 2 odst. 1 a 2 vyhlášky, v nadpisu příloh je 
odkazováno na konkrétní ustanovení 

Doporučující  
Akceptováno. 
Bude sjednoceno na „zákon“. 
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„zákona o obalech“. 
 Příloha č. 1 a 

5 
3. Doporučujeme v tabulkách v Příloze č. 1 a 5 

uváděný kontaktní fax ohlašovatele nahradit 
údajem o datové schránce ohlašovatele, 
neboť používání faxů je vzhledem ke 
stávajícím možnostem elektronické 
komunikace na ústupu. 

Doporučující Vysvětleno. 
 
Zadání nového formuláře 
ISPOP již kontaktní fax 
obsahuje.  Není vhodné, aby byl 
formulář v nesouladu 
s vyhláškou. 
 

 Příloha č. 2, 3 
a 4 

4.  Doporučujeme v Příloze č. 2, 3 a 4 do 
všech tabulek mezi řádky „Jiné“ a „Celkem“ 
vložit řádek s názvem „Prodejní obaly určené 
spotřebiteli“. Příloha č. 3 zákona o obalech 
stanovuje požadovaný rozsah recyklace a 
celkového využití odpadu z prodejních obalů 
určených spotřebiteli. Bez předmětného 
řádku není možné tuto zákonnou povinnost 
ve vztahu k samostatně plnícím povinným 
osobám ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) 
zákona o obalech vyhodnotit, neboť povinné 
osoby nemusí údaje o těchto obalech 
ohlašovat. Požadovaná úprava je v souladu 
se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 
94/62/ES. 

 

Doporučující Akceptováno. 

 Příloha č. 3 5. Doporučujeme v Příloze č. 3 sjednotit 
terminologii se zněním návrhu vyhlášky a na 
místo sousloví „ohlašovací rok“, „roční výkaz“ 
a „kalendářní rok“ navrhujeme používat pro 
jednoznačnost a jednoduchost pouze 
„kalendářní rok“. 

 

Doporučující Neakceptováno 
 
Kalendářní rok, nemusí být 
totožný s ohlašovacím rokem, 
neboť ohlašování probíhá až 
v následujícím kalendářním 
roce po uplynutí roku 
ohlašovacího. 

 Příloha č. 3 6. Doporučujeme v Příloze č. 3 odstranit 
Sloupec 5a a 5b, které představují navýšení 
administrativní zátěže pro podnikatele. 

 

Doporučující  Neakceptováno. 
 
Již je navrženo do ISPOP. 
Nejedná se o navýšení 
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administrativní zátěže pro 
podnikatele, pouze o zpřesnění 
evidence pro úzkou skupinu 
ohlašovatelů, kteří nemají 
možnost při absenci těchto 
sloupců ohlašovat údaje tak, 
aby výpočet recyklace a využití 
odpovídal realitě. 

 Příloha č. 5 7. Doporučujeme v Příloze č. 5 z bodu 1 
Vysvětlivek k Tabulce č. 1 vypustit slova 
„nebo živnostenském“. Jak vyplývá 
z ustanovení § 16 zákona o obalech, 
autorizovaná obalová společnost je 
právnickou osobou založenou jako akciová 
společnost. Vzhledem k tomu, že se akciová 
společnost povinně zapisuje do obchodního 
rejstříku, je podle § 423 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, její název 
zároveň obchodní firmou, tj. jménem, pod 
kterým je tato společnost zapsána 
v obchodním rejstříku. Údaj o názvu 
obchodní společnosti zapsaný 
v živnostenském rejstříku by měl být vždy 
v souladu s údajem zapsaným v obchodním 
rejstříku. 

 

Doporučující  
Akceptováno. 

 Příloha č. 5 8. Doporučujeme v Příloze č. 5 z Vysvětlivek 
k Tabulce č. 2 odstranit vzorec výpočtu 
sloupce „9 = 3 + 5 – 7“. Sloupec 9 „Vzniklý 
obalový odpad z opakovaně použitelných“ 
neodpovídá výpočtu ve vysvětlivce. Množství 
obalového odpadu z opakovaně použitelných 
obalů AOS zjišťuje odhadem na základě 
empirických zkušeností a statistických 
metod, proto hodnoty ve sloupci nemohou být 
stanoveny prostým výpočtem na základě 
množstvím vyrobených, dovezených a 

Doporučující Akceptováno. 
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vyvezených opakovaně použitelných obalů. 
 

 Příloha č. 5 9. Doporučujeme v Příloze č. 5 v Tabulce č. 2 
doplnit pojem přeshraniční přeprava, 
sledující tok obalů ze a do zemí EU. 

 

Doporučující Akceptováno 

 K platnému 
znění 
 

10. Doporučujeme z důvodu snazší orientace 
v textu do platného znění doplnit znění příloh, 
které jsou návrhem vyhlášky rušeny, a 
vyznačit ve všech přílohách navrhované 
změny. 

 

Doporučující  
Akceptováno. 

 K platnému 
znění 
 

11.  Upozorňujeme, že text Vysvětlivek k bodu 1 
a ke Sloupci 1 k tabulce uvedené v Příloze č. 
2 platného znění vyhlášky neodpovídá textu 
vyhlášky publikovanému ve Sbírce zákonů; 
doporučujeme proto vyjasnit, zda je záměrem 
provést novelizaci této části vyhlášky a 
následně materiál příslušným způsobem 
upravit. 

 

Doporučující Vysvětleno. 
 
Připomínka se nejspíše vztahuje 
k příloze č. 3, sloupci 1, neboť 
vysvětlivky ke sloupci 1 přílohy 
č. 2 nebyly měněny. 
 
Změna vysvětlivky ve sloupci 1 
přílohy č. 3 je záměrná a   
souvisí s přidáním sloupců 5a a 
5b. 

 K platnému 
znění 
 

12. Doporučujeme sladit Přílohu č. 2 vyhlášky 
s textem bodu 6 návrhu vyhlášky, tj., do 
sloupce 11a doplnit chybějící slovo „odpadu“, 
případně toto slovo z bodu 6 návrhu vyhlášky 
vypustit a upravit text novelizačního bodu, 
neboť shodný text je uveden i ve sloupci 15a 
v tabulce v Příloze č. 3. 

 

Doporučující Akceptováno. 
 
 

 Odůvodnění 13.  Doporučujeme v bodě 1, druhý odstavec na 
str. 5 z důvodu větší srozumitelnosti textu 
nahradit slovo “systému“ slovy „informačním 
systému odpadového hospodářství“ a 
zkratku „ISOH“ dát do závorek. 

 

Doporučující Akceptováno. 
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 Odůvodnění 14. Navrhujeme doplnit do bodu 3 na str. 6 bližší 
informace ohledně provázanosti 
předkládaného návrhu vyhlášky s předpisy 
Evropské unie, např. přesunutím textu 
uvedeného ve druhém odstavci bodu 4 na 
téže straně týkajícího se návaznosti na 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/62/ES.  

 

Doporučující Akceptováno. 

 Odůvodnění 15. Upozorňujeme na duplicitu textu uvedeného 
jak v prvním odstavci bodu 5 na str. 6, tak 
zároveň v posledním odstavci bodu 10 na str. 
8. 

 

Doporučující Neakceptováno. 
Je vhodné uvést na obou 
místech 

 Odůvodnění 16. Doporučujeme z důvodu přehlednosti 
odůvodnění jednotlivých bodů návrhu 
vyhlášky do textu odůvodnění k bodu 10 na 
str. 9 doplnit konkrétní vysvětlení nezbytnosti 
sloupce 15a a neodkazovat pouze na 
odůvodnění k jinému novelizačnímu bodu. 

Doporučující Akceptováno. 

Ministerstvo financí 
 

Čl. I, bod 3. 
 

     Za text „V“ doporučujeme doplnit paragrafovou 
značku „§“. 

Doporučující Akceptováno. 

 Čl. I, bod 5. Ve vysvětlivkách k Příloze č. 1 vyhlášky se 
doporučuje slova „českým statistickým úřadem“ 
nahradit slovy „Českým statistickým úřadem“. 
Stejnou změnu se doporučuje provést i v bodu 
11.  

Doporučující Akceptováno. 

 Čl. I, bod 6.       Do přílohy č. 2 se vkládá sloupec 11a, který zní: 
„11a Spalování odpadu ve spalovnách odpadu 
s energetickým využitím“. V dokumentu „Platné 
znění“ však sloupec 11a zní: „Spalování 
ve spalovnách odpadu s energetickým využitím“. 
Doporučujeme název sloupce sjednotit, a to buď z 
bodu 6. za slovem „spalování“ vypustit slovo 

Doporučující Akceptováno. 
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„odpadu“ nebo do přílohy č. 2 odst. 11a za slovo 
„spalování“ doplnit slovo „odpadu“.  

 Čl. I, bod 9. Doporučujeme za slova „vkládá odstavec“ doplnit 
slova „ , který zní:“. 

Doporučující Akceptováno. 

 Čl. I, bod 10. Obsahem přílohy č. 3 k vyhlášce je pouze jedna 
tabulka, proto by bylo vhodnější místo textu "tato 
tabulka je pokračování tabulky předchozí" na straně 
5 uvést text "Druhá část tabulky". 

Doporučující Akceptováno. 

 Čl. I, bod 11. Tabulka č. 2 přílohy č. 5 k vyhlášce je jedna tabulka, 
proto by bylo vhodnější místo textu "tato tabulka je 
pokračování tabulky předchozí" na straně 11 uvést 
text "Druhá část tabulky". Domníváme se, že jedna 
tabulka nemůže mít uvedeny dva nadpisy (nadpis na 
straně 10 a na straně 11). Doporučujeme uvést jako 
jeden nadpis pro obě části tabulky.  

Doporučující Akceptováno. 

 Čl. II Přechodné ustanovení: Autorizované obalové osoby 
ohlašují v současnosti údaje z evidence dle přílohy č. 
4 zákona o obalech, dle návrhu vyhlášky však nově 
budou ohlašovat dle přílohy č. 5. této vyhlášky. 
Příloha č. 5 vyhlášky přejímá obsah uvedené přílohy 
č. 4 zákona o obalech, avšak nad jeho rámec 
doplňuje položku „prodejní obaly určené spotřebiteli“. 
Doporučujeme zvážit zohlednění doplnění této 
položky v přechodných ustanoveních, resp. uvedení 
od kdy autorizované obalové osoby budou tuto 
položku uvádět.  

Doporučující Neakceptováno. 
 
EKO-KOM, a.s. (autorizovaná 
obalová společnost) tímto 
údajem disponuje a vždy ho 
ohlašuje zvlášť. 

 Odůvodnění, 
část 4. 
Zhodnocení 
platného … 

Doporučujeme slovo "novelizaci" nahradit slovem 
"novelu", neboť není novelizován zákon č. 149/2017 
Sb., ale jedná se o novelu zákona o obalech.  

Doporučující  
Akceptováno. 

 Odůvodnění, 
Zvláštní část 

týkající se 
přílohy č. 5 

Je uvedeno nesprávně číslo v textu „K bodu 9“, 
správně má být „K bodu 11“. 

Doporučující Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 3 
– k § 2 odst. 4 

Doporučujeme před číslo „2“ doplnit zjevně chybějící 
znak „§“. 

Doporučující Akceptováno. 
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 K čl. I bodu 5 
– k příloze č. 
1, 
vysvětlivce 
4) 

Navrhujeme slovo „českým“ nahradit slovem 
„Českým“, jelikož se jedná o název dané instituce. 
 Obdobnou připomínku vztahujeme rovněž 
k čl. I bodu 11 – k příloze č. 5, vysvětlivce 4). 
 
  

Doporučující Akceptováno. 

 K čl. I bodu 6 
– k příloze č. 

2 

Vzhledem k formulaci užité u ostatních novelizačních 
bodů doporučujeme slova „Do přílohy“ nahradit slovy 
„V příloze“. 
 
  

Doporučující Akceptováno. 

Úřad vlády ČR – 
Odbor kompatibility 

Odůvodnění 

Předkladatel v odůvodnění návrhu (str. 6, část 3.) 
konstatuje, že návrh je v souladu s právem Evropské 
unie, avšak neuvádí žádné konkrétní předpisy EU, 
vůči kterým takové posouzení provedl. Jak vyplývá 
z čl. 14 písm. c) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, má 
překladatel buď uvést konkrétní předpisy Evropské 
unie, judikaturu soudních orgánů Evropské unie nebo 
obecné právní zásady práva Evropské unie, které 
jsou v návrhu zohledněny, nebo uvést, že předpisy 
Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské 
unie a obecné právní zásady práva Evropské unie se 
na danou oblast nevztahují. 

Doporučující Akceptováno. 
 
Bude doplněno. 

 Odůvodnění 

Dále poukazujeme na to, že z části 4. obecné části 
odůvodnění vyplývá, že návrh minimálně obecně 
navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a 
obalových odpadech. Odůvodnění v bodě 3. je tudíž 
nutno doplnit o tuto informaci, a zapracovává-li návrh 
vyhlášky nějaký konkrétní požadavek směrnice 

Doporučující Akceptováno. 
 
Bude doplněno odůvodnění. 
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94/62/ES (či jiného předpisu EU), je nutno rovněž 
příslušné ustanovení podtrhnout a k návrhu přiložit 
rozdílovou i srovnávací tabulku. 

Minimálně odůvodnění je tedy třeba opravit. 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

K čl. I, bodu 3 V návětí tohoto novelizačního bodu chybí před 
číslovkou 2 znak paragrafu „§“. 
 

Doporučující Akceptováno. 

Český 
telekomunikační 
úřad 
 

k úvodní větě 
návrhu 
vyhlášky 

Doporučujeme v úvodní větě slova „zákona č. 
66/2006 Sb.“ vypustit.  
Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády (dále jen „LPV“) platí, že cituje-li se jednotlivé 
ustanovení právního předpisu, který byl novelizován 
několikrát, uvedou se kromě původního právního 
předpisu jen ty novely, kterými bylo toto ustanovení 
novelizováno a v jejichž znění je citované ustanovení 
platné v době citace. Vzhledem k tomu, že v úvodní 
větě návrhu vyhlášky se citují konkrétní ustanovení 
zákona, je aplikace tohoto ustanovení nevyhnutelná, 
proto doporučujeme uvést pouze zákon č. 94/2004 
Sb. a zákon č. 149/2017 Sb., neboť jen těmito zákony 
byla zmocňovací ustanovení obsažené v § 15 odst. 3 
a § 23 odst. 5 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů (zákon o obalech), 
novelizována. 

Doporučující Akceptováno. 

 k článku I 
návrhu 
vyhlášky: 
K bodu 3 

Doporučujeme v úvodní části textu bodu 3 za slovo 
„V“ vložit paragrafovou značku „§“.  
Odůvodnění: 
Podle ustanovení čl. 69 odst. 1 LPV platí, že při citaci 
paragrafu za současného uvedení jeho pořadového 
čísla se užívá zkratky „§“. 

Doporučující Akceptováno. 
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Akademie věd 
České republiky 
 

k § 1 odst. 2  V souladu se zmocňovacím ustanovením zákona č. 
477/2001 Sb., o obalech, navrhujeme doplnit do textu 
ust. § 1 odst. 2 vyhlášky před slovní spojení „odpadů 
z obalů“ termín „množství“, jak je vyznačeno v textu 
níže: 
 
(2) Autorizovaná společnost vede evidenci množství 
obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich 
využití nejméně v rozsahu údajů, které jí stanoví 
ohlašovací povinnost podle § 2 odst. 4, a to včetně 
dokladů umožňujících prokázat pravdivost těchto 
údajů. 
 
Zdůvodnění:  
Doporučujeme při formulování předmětného 
ustanovení vyhlášky dodržet přesnou dikci 
zmocňovacího ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o 
obalech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z 
ustanovení § 23 odst. 5 (v návaznosti na § 50 odst. 
2) předmětného zákona (ve znění platném po 1. 
lednu 2018), které zní:  
 
„§ 23 odst. 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.“ 
 

Doporučující Akceptováno. 

Hospodářská 
komora ČR 

k příloze č. 5  Požadujeme ve Výkazu autorizované společnosti o 
údajích z evidence množství obalů a množství 
odpadů z obalů a způsobu jejich využití v tabulce č. 
2: Množství obalů uvedených na trh (v tunách) 
přejmenovat sloupec „Obaly dovezené do ČR“ na 
„Obaly dovezené a přeshraničně přepravené do 
ČR“. 
Odůvodnění: 

Zásadní Akceptováno 
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Změna je v souladu s definicemi v § 2 odst. d zákona 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů. 
 

 k příloze č. 3 Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné 
obaly) a o obalech pro opakované použití, které 
nesplňují kritéria, obsahuje sloupec 5a - Nevyužité 
skladové zásoby obalů v daném roce, 5b - Využité 
skladové zásoby obalů z minulého roku. 
U individuálních plničů se tímto sleduje fyzické 
předání odběrateli. U klientů autorizované obalové 
společnosti (dále jen „AOS“) je jedno, zda měřící bod 
je při nákupu/prodeji či vyskladnění vzhledem ke 
komplexnímu rozsahu činnosti AOS jako systému, 
kdy jsou jednotlivé povinné osoby zapojeny v různých 
stupních odběratelsko-dodavatelského řetězce. 
Domníváme se, že by vykazování mohlo přinést při 
přenesení na klienty AOS  problém v průkaznosti a 
úplnosti evidence např. během výkonu kontrolní 
činnosti státu – ČIŽP atp. 

Zásadní Vysvětleno.   
 
Připomínka neobsahuje způsob, 
jak by měla být obava HKČR 
vyřešena a rovněž neobsahuje 
popis, jaké konkrétní problémy 
by mohly nastat v průkaznosti a 
úplnosti evidence.  
Přidáním řádků je naopak 
evidence zpřesněna, tak aby 
více odpovídala realitě. Klienti 
AOS jsou kontrolováni auditory, 
nikoliv ČIŽP. 
 
 

     
     
     

V Praze 1. prosince 2017 

Vypracoval: Mgr. Hana Nenutilová Podpis: 
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