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TEZE 

Prováděcí právní předpisy k novele zákona o obalech 

 
Stávající prováděcí předpisy k zákonu o obalech  

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení 
evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, v platném znění. 

• Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování 
vratných zálohovaných obalů, v platném znění. 

• Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 
vratných zálohovaných obalů. 
 

Předpokládané prováděcí předpisy k novele zákona o obalech 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení 
evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, v platném znění. 

Vyhláška (k novele) Existující vyhláška 
Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení 
evidence obalů a ohlašování údajů z této 
evidence 

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

 

Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této 
evidence 

• Vyhláška bude řešit oblasti na základě zmocnění v ustanoveních § 15 odst. 4, 
21b odst. 5, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 8 zákona o obalech.  

• Na základě zmocnění v ustanoveních § 15 odst. 4 a § 23 odst. 5 zákona o obalech 
bude stávající vyhláška doplněna o vymezení pravidel výpočtu recyklace. Tato pravidla 
budou vycházet z rozhodnutí Komise (EU) 2019/1004 ze dne 7. června 2019, o změně 
rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému 
systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a 
obalových odpadech. 

• Pro účely vymezení pravidel výpočtu recyklace budou zavedeny nové pojmy, které 
budou převzaty z výše uvedeného rozhodnutí:  

a) „dotčenými materiály“ se rozumí materiály obalových odpadů, které jsou 
přepracovány v rámci dané recyklace na výrobky, materiály nebo látky, které 
nejsou odpadem; 

b) „nedotčenými materiály“ se pro účely výpočtu cílů recyklace stanovených v čl. 
6 odst. 1 písm. f) až i) směrnice 94/62/ES rozumí odpadové materiály, které 
nejsou v rámci dané recyklace přepracovány na výrobky, materiály nebo látky, 
které nejsou odpadem; 

c) „předběžným zpracováním“ se rozumí jakékoli zpracování, kterému jsou 
materiály obalových odpadů podrobeny před recyklací, při níž jsou tyto 
materiály přepracovány na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou 
odpadem. To zahrnuje kontrolu, třídění a jiné přípravné činnosti sloužící k 
odstranění nedotčených materiálů a k zajištění vysoce kvalitní recyklace; 

d) „místem výpočtu“ se rozumí místo, kde materiály obalových odpadů vstupují do 
recyklace, kterou je odpad přepracován na výrobky, materiály nebo látky, které 
nejsou odpadem, nebo místo, kde odpadové materiály přestávají být odpadem 
v důsledku přípravných činností před přepracováním; 
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e) „místem měření“ se rozumí místo, kde je provedeno měření hmotnosti 
odpadových materiálů s cílem určit množství odpadu v místě výpočtu; 

f) „cyklem“ se rozumí obrátka, kterou opakovaně použitelný obal provede od 
chvíle, kdy je uveden na trh spolu se zbožím, které má obsahovat a chránit a 
jehož manipulaci, dodávku nebo prezentaci má umožnit, až do chvíle, kdy je 
zaslán zpět k opakovanému použití do systému pro opakovaně použitelné 
obaly za účelem opětovného uvedení na trh spolu se zbožím; 

g) „systémem pro opakovaně použitelné obaly“ se rozumí organizační, technická 
nebo finanční opatření, která zajistí, aby opakovaně použitelné obaly prošly 
více cykly.“ 

• Obalový odpad vyvezený mimo Unii bude považován za využitý nebo recyklovaný 
pouze v případech, kdy existují dostatečné důkazy o tom, že využití nebo recyklace 
proběhly za podmínek, které jsou všeobecně srovnatelné s podmínkami stanovenými 
příslušnými právními předpisy Unie. 

• Obalový odpad vzniklý v jiném členském státě nebo mimo Unii, který je odeslán  
k využití nebo recyklaci do ČR se nepovažuje za využitý nebo recyklovaný v ČR. 

• Hmotnost využitého nebo recyklovaného obalového odpadu se měří za použití míry 
přirozené vlhkosti obalových odpadů v porovnání s vlhkostí odpovídajícího obalu 
uvedeného na trh. 

• Hmotnost využitých nebo recyklovaných obalových odpadů se podle možností uvádí 
bez hmotnosti neobalových materiálů shromážděných společně s obalovými odpady. 

• Výše uvedené principy se budou vztahovat také na obalové odpady spálené ve 
spalovnách odpadu s energetickým využitím. 

• Ve vyhlášce budou uvedena následující pravidla: 
a) Množstvím recyklovaného obalového odpadu je množství odpadu v místě 

výpočtu. Množství obalového odpadu vstupujícího do recyklace zahrnuje 
dotčené materiály. Nedotčené materiály může zahrnovat pouze v rozsahu, v 
jakém je jejich přítomnost pro konkrétní recyklaci přípustná. Místa výpočtu, 
která se uplatní pro určité materiály obalového odpadu a určité recyklace, jsou 
uvedena v příloze (viz poslední tabulka). 

b) Pokud místo měření souvisí s výstupem zařízení, které odesílá obalový odpad 
k recyklaci bez dalšího předběžného zpracování, nebo se vstupem zařízení, 
kde obalový odpad vstupuje do recyklace bez dalšího předběžného zpracování, 
nezahrne se do množství recyklovaného obalového odpadu množství tříděného 
obalového odpadu, které je recyklačním zařízením odmítnuto. 

c) Pokud zařízení před místem výpočtu v daném zařízení provádí předběžné 
zpracování, odpad, který je během předběžného zpracování odstraněn, se 
nezahrne do množství recyklovaného obalového odpadu, které dané zařízení 
vykazuje. 

d) Pokud jsou do recyklovaného množství příslušného obalového materiálu 
zahrnuty biologicky rozložitelné obaly podrobené aerobnímu nebo 
anaerobnímu zpracování, určí se množství biologicky rozložitelných obalů v 
biologicky rozložitelném odpadu pomocí běžných analýz složení biologicky 
rozložitelného odpadu vstupujícího do těchto procesů. Biologicky rozložitelné 
obalové odpady, k jejichž odstranění dojde před začátkem, během nebo po 
skončení procesu recyklace, se do množství recyklovaného obalového odpadu 
nezahrnou. 

e) Pokud se míra vlhkosti obalových odpadů v místě měření liší od vlhkosti obalů 
uvedených na trh, opraví se množství obalů v místě měření tak, aby odráželo 
míru přirozené vlhkosti obalového odpadu v porovnání s vlhkostí odpovídajícího 
obalu uvedeného na trh. 

f) Množství recyklovaného obalového odpadu nezahrnuje neobalové materiály 
shromážděné spolu s obalovými odpady, např. odpad ze stejného materiálu, 
který nepochází z obalů, a zbytky výrobků, které obaly obsahovaly.  
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g) Pokud došlo před místem měření nebo místem výpočtu ke smíchání obalových 
odpadů vzniklých v daném členském státě s jinými odpady nebo s odpady z 
jiné země, určí se podíl obalových odpadů pocházejících z daného členského 
státu za pomoci vhodných metod, např. elektronických registrů nebo 
výběrového šetření. Pokud takové odpady prochází dalším předběžným 
zpracováním, odečte se množství nedotčených materiálů odstraněných tímto 
zpracováním při zohlednění podílu a případně i kvality odpadových materiálů 
pocházejících z obalových odpadů, které pochází z daného členského státu. 

h) Pokud vstupují materiály obalových odpadů do procesů využití, při kterých jsou 
tyto materiály používány především jako palivo nebo jako jiné prostředky  
k výrobě energie, nezahrnuje se výstup takových procesů, který podléhá využití 
materiálu, např. minerální frakce popele nebo slínku ze spoluspalování, do 
množství recyklovaných obalových odpadů s výjimkou kovů oddělených a 
recyklovaných po spálení obalových odpadů. Kovy zahrnuté do minerálního 
výstupu procesů spoluspalování obalových odpadů se nevykazují jako 
recyklované. 

i) Pokud materiály obalových odpadů vstoupí do procesů využití, při nichž nejsou 
tyto materiály využívány především jako palivo ani jako jiný prostředek  
k výrobě energie nebo pro využití materiálů, ale jejich výsledkem je výstup, který 
obsahuje významná množství recyklovaných materiálů, paliv nebo materiálů 
pro zasypávání, určí se množství recyklovaného odpadu přístupem hmotnostní 
bilance, v jehož důsledku se zohlední pouze ty odpadové materiály, které 
podléhají recyklaci. 

• Množstvím recyklovaných kovů oddělených od popele ze spalování se rozumí 
hmotnost kovů v koncentrátu kovů, který je oddělen od surového popele ze spalování 
pocházejícího z obalových odpadů, a toto množství nezahrnuje jiné materiály 
obsažené v koncentrátu kovů, např. minerální shluky nebo kovy, které nepochází z 
obalových odpadů. Pro výpočet hmotnosti recyklovaných kovů oddělených od popele 
ze spalování se uplatní metodologie stanovená v příloze předmětného nařízení. 

• Pokud vychází sběr dat z průzkumů, a to včetně průzkumů, ze kterých vychází 
vzorkové metodologie, jsou tyto průzkumy prováděny za použití minimálního 
standardu, který zahrnuje následující minimální požadavky:  

a)  průzkumy jsou prováděny v pravidelných, stanovených intervalech, aby 
vhodným způsobem odrážely změny údajů, na které je průzkum zaměřen 

b) průzkumy vychází z reprezentativního vzorku populace, na který se jejich 
výsledky uplatňují. 

• Do tabulek na poskytování dat o obalech budou doplněna pole, která nad rámec 
současného stavu vyplývají z tabulek 1, 2 a 3 předmětného rozhodnutí. 

• Ve vyhlášce bude také uvedena tabulka míst výpočtu pro jednotlivé materiály: 
Obalový materiál  Místo výpočtu 
Sklo Tříděné sklo, které neprochází dalším 

zpracováním před vstupem do sklářské pece 
nebo do výroby filtračních médií, abrazivních 
materiálů, izolací ze skleněných vláken a 
stavebních materiálů. 

Kovy Tříděné kovy, které neprochází dalším 
zpracováním před vstupem do tavicí pece. 

Papír a lepenka Tříděný papír, který neprochází dalším 
zpracováním před zahájením procesu 
rozvláknění. 

Plasty Plasty rozdělené podle polymerů, které 
neprochází dalším zpracováním před zahájením 
procesů peletizace, extruze nebo lisování. 
Plastové vločky, které neprochází dalším 
zpracováním před použitím v konečném 
výrobku. 

Dřevo Tříděné dřevo, které neprochází dalším 
zpracováním před použitím ve výrobě 
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dřevotřískových desek a jiných výrobků. Tříděné 
dřevo vstupující do procesu kompostování. 

Textilie Tříděné textilie, které neprochází dalším 
zpracováním před využitím pro výrobu textilních 
vláken, hadrů nebo granulátů. 

Kompozitní obaly a obaly složené z více než 
jednoho materiálu 

Plast, sklo, kovy, dřevo, papír a lepenka a jiné 
materiály, které vznikly v důsledku zpracování 
kompozitních obalů nebo obalů složených z více 
než jednoho materiálu, které před dosažením 
místa výpočtu určeného pro daný materiál 
neprochází dalším zpracováním. 

 

 

• Na základě zmocnění v ustanovení § 21b odst. 5 bude stanoven formát hlášení 
autorizovaných obalových společností o celkové hmotnosti obalů uvedených na trh 
osobami, s nimiž mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění. Tabulka bude obsahovat 
obalové materiály uvedené v příloze č. 3 zákona o obalech a rozlišovat množství 
průmyslových obalů od obalů určených spotřebiteli. 

• Na základě zmocnění v ustanovení § 23a odst. 8 budou stanoveny požadavky na 
minimální rozsah a četnost ověření správnosti a úplnosti údajů o množství obalů 
uvedených na trh nebo do oběhu, které povinné osoby, jež mají s autorizovanou 
společností uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, vykázaly autorizované společnosti. 

• Dále budou stanoveny požadavky na minimální rozsah a četnost ověření správnosti a 
úplnosti údajů vykázaných autorizované společnosti obcemi a osobami, jež pro 
autorizovanou společnost zajišťují svoz, zpracování či jiné nakládání s obaly nebo 
odpady z obalů, a původců odpadů, se kterými má autorizovaná společnost uzavřenou 
smlouvu, na základě které tyto osoby poskytují autorizované společnosti údaje  
o množství odpadů z obalů a způsobech nakládání s nimi 

• Požadavky na minimální rozsah a četnost ověření správnosti a úplnosti údajů budou 
nastaveny obdobně, jako jsou nastaveny požadavky na ověřování správnosti a úplnosti 
údajů uvedené v rozhodnutí o autorizaci autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. 
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