
 

 

VIII. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů   

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 
o obalech a obalových odpadech 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 
2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 
2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 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 

Ustanovení 
 

Obsah CELEX č. Ustanovení 
 

Obsah 

§ 1 odst. 1 Poznámka pod čarou č. 2 
__________________ 
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.  
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 
30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech. 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 
30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a 
obalových odpadech. 

32018L0851 Čl. 2 odst. 1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s 
touto směrnicí do 5. července 2020. Neprodleně o 
nich uvědomí Komisi. 
 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 
Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

32018L0852 
 

Čl. 2 odst. 1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu 
s touto směrnicí do 5. července 2020. Neprodleně 
o nich uvědomí Komisi. 
 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 
Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

§ 1 odst. 3 (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na nakládání 
s odpady z obalů zákon o odpadech.4) 
____________________  

31994L0062 Čl. 2 odst. 2 2. Tato směrnice bude uplatňována, aniž by byly 
dotčeny existující požadavky na jakost obalů, 
týkající se například bezpečnosti, ochrany zdraví a 
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4) Zákon č. …/2020 Sb., o odpadech. hygieny balených výrobků, nebo existující 
požadavky na přepravu nebo ustanovení směrnice 
Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o 
nebezpečném odpadu. 

§ 2 písm. g) g) 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, 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 3 bod 2a Pro účely této směrnice se rozumí: 
(…) 
2a. „opakovaně použitelnými obaly“ obaly 
navržené, vyrobené a uvedené na trh tak, aby 
mohly být v průběhu svého životního cyklu vícekrát 
využity nebo mohly projít několika cykly tím, že 
budou několikrát znovu naplněny nebo opakovaně 
použity ke stejnému účelu, ke kterému byly 
původně určeny; 

§ 2 písm. i) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
(…) 
i) kompozitním obalem obal složený ze dvou nebo více vrstev 
různých materiálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou 
nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, 
který je plněn, skladován, převážen a vyprazdňován jako 
takový, 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 3 bod 2b Pro účely této směrnice se rozumí: 
(…) 
2b. „kompozitními obaly“ obaly složené ze dvou 
nebo více vrstev různých materiálů, jež nelze ručně 
oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící 
vnitřní nádobu a vnější schránku, které jsou plněny, 
skladovány, převáženy a vyprazdňovány jako 
takové; 

§ 2 písm. j), 
k) 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
(…) 
j) oxo-rozložitelným plastovým obalem obal vyrobený z 
plastových materiálů, které obsahují přísady vyvolávající 
rozpad plastového materiálu na mikročástice, 
 
k) biologickým rozkladem aerobní nebo anaerobní rozklad 
odpadů z obalů; oxo-rozložitelný plastový obal se 
nepovažuje za obal rozložitelný biologickým rozkladem, 
 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Příloha II 
bod 3 písm. 
d) 

d) Biologicky rozložitelné obaly 
 
Biologicky rozložitelné obaly musí být takové 
povahy, aby u nich mohl proběhnout fyzikální, 
chemický, tepelný nebo biologický rozklad, který 
umožní, aby se převážná část vzniklého kompostu 
nakonec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu. 
Oxo-rozložitelné plastové obaly se nepovažují za 
obaly biologicky rozložitelné. 
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§ 2 písm. r) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
(…) 
r) ekomodulací 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 
předpisy34) 
 
____________________ 
34) Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
4 písm. b) 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené 
výrobci za účelem dodržení jejich povinností 
spojených s rozšířenou odpovědností výrobce: 
 
(…) 
b) byly v případě kolektivního plnění rozšířené 
odpovědnosti výrobce upravovány, pokud je to 
možné, pro jednotlivé výrobky nebo skupiny 
podobných výrobků, a to zejména se zohledněním 
jejich trvanlivosti, opravitelnosti, opětovné 
použitelnosti a recyklovatelnosti a přítomnosti 
nebezpečných látek, čímž se přihlíží k jejich 
životnímu cyklu a zohledňují se požadavky 
stanovené příslušným právem Unie, a pokud 
možno na základě harmonizovaných kritérií, aby 
bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu, a (…) 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 4 odst. 1 1.   Členské státy zajistí, aby vedle opatření 
přijatých podle článku 9 byla prováděna další 
preventivní opatření k zamezení vzniku obalových 
odpadů a k minimalizaci dopadu obalů na životní 
prostředí. 
 
Těmito dalšími preventivními opatřeními mohou být 
vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím 
systémů rozšířené odpovědnosti výrobce s cílem 
minimalizovat vliv obalů na životní prostředí nebo 
podobné akce, přijímané podle potřeby po 
konzultaci s hospodářskými subjekty 
a spotřebitelskými a environmentálními 
organizacemi a zaměřené na koordinaci 
a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci 
členských států v oblasti prevence. 
 
Členské státy využívají ekonomické nástroje 
a další opatření k poskytování pobídek 
k uplatňování hierarchie způsobů nakládání 
s odpady, jejichž příklady jsou uvedeny v příloze 
IVa směrnice 2008/98/ES, nebo jiné vhodné 
nástroje a opatření. 
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§ 4 odst. 1 
písm. c) 

c) obal nebo obalový prostředek po použití, pro které byl 
určen, po vynětí výrobku nebo všech jeho zbytků obvyklým 
způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo využitelný 
procesem recyklace, energetického využití nebo 
biologického rozkladu. 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 5 odst. 1 1. V souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady podle článku 4 směrnice 2008/98/ES 
přijmou členské státy opatření na podporu 
zvyšování podílu opakovaně použitelných obalů 
uváděných na trh a podílu systémů opakovaného 
použití obalů způsobem šetrným k životnímu 
prostředí a v souladu se Smlouvou, aniž by tím 
došlo k ohrožení hygieny potravin nebo 
bezpečnosti spotřebitelů. Tato opatření mohou 
mimo jiné zahrnovat: 
 
a) využívání systémů vratných zálohovaných 
obalů; 
 
b) stanovení kvalitativních nebo kvantitativních 
cílů; 
 
c) vytváření ekonomických pobídek; 
 
d) stanovení minimálního procentního podílu 
opakovaně použitelných obalů uváděných na trh 
každý rok pro každý tok obalů. 
 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 9 odst. 1 Článek 9 

Předcházení vzniku odpadů 

1.   Členské státy přijmou opatření s cílem 
předcházet vzniku odpadů. Tato opatření alespoň: 

a) prosazují a podporují modely trvale udržitelné 
výroby a spotřeby; 

b) podporují takový návrh, výrobu a používání 
výrobků, které účinně využívají zdroje, jsou 
trvanlivé (a to i z hlediska životnosti a neexistence 
plánovaného zastarávání), opravitelné, opětovně 
použitelné a modernizovatelné; 
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c) zaměřují se na výrobky obsahující kritické 
suroviny, aby se předcházelo tomu, že se tyto 
materiály stanou odpadem; 

d) podporují opětovné použití výrobků a vytváření 
systémů podporujících opravy a činnosti zaměřené 
k opětovnému použití, zejména elektrických a 
elektronických zařízení, textilu, nábytku a 
obalových a stavebních materiálů a výrobků; 

(..) 

j) snižují množství vzniklého odpadu, a zejména 
odpadu, který není vhodný pro přípravu k 
opětovnému použití nebo recyklaci; 

k) určují výrobky, jež jsou hlavními zdroji znečištění 
odpadky, zejména v přírodním a mořském 
prostředí, a přijímají vhodná opatření k 
předcházení znečištění odpadky z těchto výrobků 
a jeho snižování; pokud se členské státy 
rozhodnou tuto povinnost plnit pomocí tržních 
omezení, zajistí, aby tato omezení byla přiměřená 
a nediskriminační 

l) usilují o zastavení znečišťování moří odpadky, 
což přispěje k cíli udržitelného rozvoje Organizace 
spojených národů usilujícího o prevenci a 
významné snížení všech typů znečištění moří; 

(..) 

 
§ 10 odst. 1 (…) Přitom je povinna dbát zejména na dostatečnou četnost 

sběrných míst, jejich dostupnost a na dostatečné pokrytí 
území České republiky, zejména s ohledem na rozmístění 
sídel v území. Dostupností se rozumí přiměřená docházková 
vzdálenost; to neplatí, jde-li o vratné zálohované obaly, u 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
3 písm. a), 
b) 

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců: 
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kterých se za dostatečnou dostupnost považuje výkup v 
provozovně, kde je vratný zálohovaný obal prodáván 
spotřebiteli a vykupován podle § 9 odst. 4. 

a) měli jasně stanovenou působnost z hlediska 
územního, výrobkového a materiálového pokrytí, 
aniž by se omezovali na ty oblasti, v nichž je sběr 
odpadů a nakládání s nimi nejziskovější; 
 
b) zajistili přiměřenou dostupnost systémů sběru 
odpadů v oblastech uvedených v písmenu a); 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 7 odst. 1 1. S cílem dosažení cílů stanovených touto 
směrnicí přijmou členské státy nezbytná opatření k 
vytvoření systémů umožňujících: 
 
a) zpětný odběr nebo sběr použitých obalů a 
obalových odpadů od spotřebitelů a jiných 
konečných uživatelů nebo z toků odpadů za 
účelem jejich usměrnění do nejvhodnějších 
možností nakládání s odpady; 
 
b) opakované použití nebo využití sebraných obalů 
nebo obalových odpadů, včetně recyklace. 
 
Tyto systémy musí být otevřené pro účast 
hospodářských subjektů z dotčených odvětví a 
příslušných veřejných orgánů. Musí se vztahovat i 
na dovážené výrobky za nediskriminačních 
podmínek, včetně podrobných provozních 
podmínek a veškerých tarifů stanovených pro 
přístup k těmto systémům, a být navrženy tak, aby 
v souladu se Smlouvou bránily překážkám 
obchodu nebo narušování hospodářské soutěže. 
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§ 10 odst. 2 
až 4 

(2) Podíl obcí, na jejichž území je osoba uvádějící obaly na 
trh nebo do oběhu povinna zajišťovat zpětný odběr 
prostřednictvím sběrných míst v souladu s odstavcem 1, činí 
z celkového počtu obcí v České republice minimálně 90 %. 
 
(3) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu je povinna 
zajistit, aby podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území 
zajišťuje zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst v 
souladu s odstavcem 1, činil minimálně 90 % z celkového 
počtu obyvatel České republiky. 
 
(4) Sběrná místa pro odpady z obalů musí být zařazena do 
systému nakládání s komunálním odpadem35) stanoveného 
obcí, a to na základě písemné smlouvy s obcí. 
____________________ 
35) § 58 zákona č. …/2020 Sb., o odpadech. 
 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
3 písm. a), 
b) 

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců: 
 
a) měli jasně stanovenou působnost z hlediska 
územního, výrobkového a materiálového pokrytí, 
aniž by se omezovali na ty oblasti, v nichž je sběr 
odpadů a nakládání s nimi nejziskovější; 
 
b) zajistili přiměřenou dostupnost systémů sběru 
odpadů v oblastech uvedených v písmenu a); 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 7 odst. 1 S cílem dosažení cílů stanovených touto směrnicí 
přijmou členské státy nezbytná opatření k vytvoření 
systémů umožňujících: 
 
a) zpětný odběr nebo sběr použitých obalů a 
obalových odpadů od spotřebitelů a jiných 
konečných uživatelů nebo z toků odpadů za 
účelem jejich usměrnění do nejvhodnějších 
možností nakládání s odpady; 
 
b) opakované použití nebo využití sebraných obalů 
nebo obalových odpadů, včetně recyklace. 
 
Tyto systémy musí být otevřené pro účast 
hospodářských subjektů z dotčených odvětví a 
příslušných veřejných orgánů. Musí se vztahovat i 
na dovážené výrobky za nediskriminačních 
podmínek, včetně podrobných provozních 
podmínek a veškerých tarifů stanovených pro 
přístup k těmto systémům, a být navrženy tak, aby 
v souladu se Smlouvou bránily překážkám 
obchodu nebo narušování hospodářské soutěže. 
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§ 10 odst. 5 (…) o možnostech předcházení vzniku odpadu z obalů a o 
negativních dopadech protiprávního zbavování se odpadu z 
obalů mimo místa určená k jeho odkládání na životní 
prostředí. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
2 

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují 
systémy rozšířené odpovědnosti výrobce 
zavedené v souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni 
o opatřeních na předcházení vzniku odpadů, 
centrech pro opětovné použití a pro přípravu k 
opětovnému použití, systémech zpětného odběru 
a sběru odpadu a o předcházení znečišťování 
odpadky. Členské státy rovněž přijmou opatření 
zaměřená na vytváření pobídek pro držitele 
odpadů, aby plnili svou povinnost odevzdávat své 
odpady do již existujících systémů tříděného sběru, 
a to zejména prostřednictvím případných 
ekonomických pobídek nebo regulací. 

§ 13a § 13a 
Pověřený zástupce 

 
(1) Není-li osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu 
usazena v České republice, je oprávněna si za účelem plnění 
povinností stanovených tímto zákonem určit pověřeného 
zástupce na základě písemné komisionářské smlouvy. 
 
(2) Pověřeným zástupcem smí být pouze osoba oprávněná k 
podnikání, která je usazena v České republice. 
 
(3) Pověřený zástupce plní povinnosti osoby uvádějící obaly 
na trh nebo do oběhu, kromě povinností uvedených v § 3 až 
6 tohoto zákona. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
5 

(…) 
Každý členský stát umožní výrobcům usazeným v 
jiném členském státě, kteří uvádějí výrobky na trh 
na jeho území, jmenovat právnickou nebo fyzickou 
osobu usazenou na jeho území jako pověřeného 
zástupce pro účely provádění plnění povinností 
výrobce vyplývajících ze systémů rozšířené 
odpovědnosti výrobce na jeho území. 
 
Ke sledování a ověřování toho, zda výrobce 
dodržuje povinnosti vyplývající ze systémů 
rozšířené odpovědnosti výrobce, mohou členské 
státy stanovit požadavky, jako je registrace či 
požadavky na informování a podávání zpráv, které 
má právnická nebo fyzická osoba jmenovaná jako 
pověřený zástupce na jejich území plnit. 
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§ 14 odst. 2 
až 3 

(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu není povinna 
podat návrh na zápis do Seznamu, jestliže 
 
a) je v Seznamu zapsán pověřený zástupce, nebo 
 
b) pověřený zástupce podal návrh na zápis do Seznamu, na 
základě kterého dosud nebyl do Seznamu zapsán; to neplatí 
v případě, že Ministerstvo životního prostředí zápis 
pověřeného zástupce do Seznamu neprovedlo a žadatele o 
tom vyrozumělo. 
 
(3) Pověřený zástupce podává návrh na zápis do Seznamu 
svým jménem namísto osoby uvádějící obaly na trh nebo do 
oběhu, jejíž povinnosti podle tohoto zákona plní. 
 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
5 pododst. 3 

Každý členský stát umožní výrobcům usazeným v 
jiném členském státě, kteří uvádějí výrobky na trh 
na jeho území, jmenovat právnickou nebo fyzickou 
osobu usazenou na jeho území jako pověřeného 
zástupce pro účely provádění plnění povinností 
výrobce vyplývajících ze systémů rozšířené 
odpovědnosti výrobce na jeho území. 
 
 

§ 15 odst. 3 
a 4 

(3) Evidence odpadů z obalů podle odstavce 1 písm. a) je 
vedena od původce odpadu až po jeho využití nebo po 
výstup z třídícího zařízení, pokud je tento výstup dodáván do 
procesu využití bez významných ztrát. V případě 
energetického využití nebo biologického rozkladu je vedena 
evidence až po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde 
došlo k využití odpadu procesem energetického využití nebo 
biologického rozkladu. 
 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidence 
podle odstavce 1 písm. a), zjednodušené vedení evidence a 
vymezení pravidel výpočtu recyklace. 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 6a odst. 
2 

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) je hmotnost 
recyklovaného obalového odpadu měřena 
v okamžiku, kdy odpad vstupuje do recyklace. 
Odchylně od prvního pododstavce lze hmotnost 
recyklovaného obalového odpadu měřit při výstupu 
z jakéhokoli třídění, pokud: 
 
a) je tento odpad z výstupu následně recyklován; 
 
b) hmotnost materiálů nebo látek, které jsou 
odstraněny dalšími operacemi předcházejícími 
recyklaci a nejsou následně recyklovány, není 
zahrnuta do hmotnosti odpadu, který je vykazován 
jako recyklovaný. 
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§ 17 odst. 3 
písm. e) 

 (…) popisu sběrné sítě a (…) 32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
3 písm. a), 
b) 

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců: 
 
a) měli jasně stanovenou působnost z hlediska 
územního, výrobkového a materiálového pokrytí, 
aniž by se omezovali na ty oblasti, v nichž je sběr 
odpadů a nakládání s nimi nejziskovější; 
 
b) zajistili přiměřenou dostupnost systémů sběru 
odpadů v oblastech uvedených v písmenu a); 

§ 17 odst. 3 
písm. e) 
bod 6 

(…) toto finanční zajištění musí být nezávislé na platební 
schopnosti osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, (…) 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
3 písm. c) 

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců: 
 
(…) 
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční 
a organizační prostředky pro splnění svých 
povinností týkajících se rozšířené odpovědnosti 
výrobce; 

§ 17 odst. 3 
bod 7  

7. podrobný popis funkčního mechanismu kompenzace 
nákladů na zajištění zpětného odběru odpadů z obalů ve 
sběrných místech, které žadatel nebude mít smluvně 
zajištěny do dne dosažení podílů podle § 10 odst. 2 a 3 a 
zpětný odběr v nich zajištují ostatní autorizované společnosti, 
a nákladů na využití odpadů z obalů, včetně doložení 
funkčnosti a reálnosti plnění tohoto navrženého 
mechanismu. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
3 písm. c) 

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců: 
 
(…) 
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční 
a organizační prostředky pro splnění svých 
povinností týkajících se rozšířené odpovědnosti 
výrobce; 
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32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
4 písm. a) 

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené 
výrobci za účelem dodržení jejich povinností 
spojených s rozšířenou odpovědností výrobce: 
 
a) pokrývaly u výrobků, jež výrobci uvádějí na trh v 
dotčeném členském státě, tyto náklady: 
 
— náklady na tříděný sběr odpadů a na jejich 
následnou přepravu a zpracování, včetně 
zpracování, které je nezbytné pro dodržení cílů 
Unie týkajících se nakládání s odpady, a náklady 
nezbytné ke splnění ostatních cílů uvedených v 
odst. 1 písm. b) se zohledněním příjmů z 
opětovného použití, z prodeje druhotných surovin 
získaných z jejich výrobků a z nerozdělených 
uložených plateb, 
 
— náklady na poskytování odpovídajících 
informací držitelům odpadů v souladu s odstavcem 
2, 
 
— náklady na shromažďování a vykazování údajů 
v souladu s odst. 1 písm. c). 
 
Toto písmeno se nepoužije na systémy rozšířené 
odpovědnosti výrobce zavedené směrnicí 
2000/53/ES, 2006/66/ES nebo 2012/19/EU; 
 

§ 21 odst. 1 § 21 
 

Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění 
 
 (1) Autorizovaná společnost je povinna  
  
a) stanovit podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění 
pro všechny osoby jednotně a tak, aby žádná osoba ani 
žádný typ obalu nebyly neodůvodněně znevýhodněny v 
hospodářské soutěži, 
  

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl 8a odst. 1 
písm. a), c), 
d) 

Článek 8a 
 

Obecné minimální požadavky pro systémy 
rozšířené odpovědnosti výrobce 

 
1.   Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené 
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, 
včetně těch, které se řídí jinými legislativními akty 
Unie, členské státy: 
 
a) jasně vymezí úlohy a povinnosti všech 
příslušných zúčastněných subjektů, včetně 
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b) uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s každou osobou, 
která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči 
autorizované společnosti nesplněné splatné závazky; za 
uzavření smlouvy nesmí autorizovaná společnost požadovat 
žádnou formu úhrady, kromě registračních a evidenčních 
poplatků ve smyslu § 30, 
 
c) uzavřít s osobou podle písmene b) smlouvu o sdruženém 
plnění vždy pro všechny obaly uváděné touto osobou na trh 
nebo do oběhu, pro něž je rozhodnutím o autorizaci 
oprávněna k zajišťování sdruženého plnění,  
 
d) s výjimkou sdruženého plnění zajišťovaného výhradně pro 
průmyslové obaly uzavřít s každou obcí, která o uzavření 
projeví zájem, smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného 
odběru a zařazení místa zpětného odběru do systému 
nakládání s komunálním odpadem35) stanoveného obcí, za 
podmínek obdobných jako s ostatními obcemi; za uzavření 
smlouvy nesmí autorizovaná společnost požadovat žádnou 
formu úhrady, 
 
e) v souladu s rozhodnutím o autorizaci zajišťovat zpětný 
odběr a využití odpadu z obalů, na něž se vztahují jí uzavřené 
smlouvy o sdruženém plnění v souladu s podmínkami 
stanovenými tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci, 
 
f) odchylně od § 10 odst. 2 a 3 mít smluvně zajištěn takový 
počet sběrných míst, aby 
 
1. do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
autorizaci činil podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž 
území je žadatel povinen zajišťovat zpětný odběr, z 
celkového počtu obyvatel České republiky minimálně 50 %, 
a aby podíl obcí, na jejichž území je žadatel povinen 
zajišťovat zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí v České 
republice minimálně 50 %, a 
 
2. do 9 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
autorizaci činil podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž 
území je žadatel povinen zajišťovat zpětný odběr, z 
celkového počtu obyvatel České republiky minimálně 75 %, 

výrobců uvádějících výrobky na trh členského 
státu, organizací vykonávajících povinnosti 
vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce 
jménem výrobců, soukromých nebo veřejných 
zpracovatelů odpadu, místních orgánů a v 
příslušných případech provozovatelů zařízení pro 
opětovné použití a přípravu k opětovnému použití 
a podniků sociální ekonomiky; 
 
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady stanoví cíle pro nakládání s odpady 
zaměřené na dosažení alespoň kvantitativních cílů, 
jež pro systém rozšířené odpovědnosti výrobce 
stanoví tato směrnice, směrnice 94/62/ES, 
2000/53/ES, 2006/66/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/19/EU (*4), a stanoví 
další kvantitativní nebo kvalitativní cíle, které jsou 
považovány za relevantní z hlediska systému 
rozšířené odpovědnosti výrobce; 
 
c) zajistí, aby byl zaveden systém podávání zpráv 
za účelem sběru údajů o výrobcích uváděných na 
trh členského státu výrobci, na něž se vztahuje 
rozšířená odpovědnost výrobce, a údajů o sběru a 
zpracování odpadů vzniklých z těchto výrobků, v 
příslušných případech s upřesněním toků 
odpadních materiálů, jakož i jiných údajů 
relevantních pro účely písmene b); 
 
d) zajistí rovné zacházení s výrobci bez ohledu na 
jejich původ nebo velikost, aniž by na výrobce 
malých množství výrobků, včetně malých a 
středních podniků, kladl nepřiměřenou regulační 
zátěž. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
3 písm. a), 
b), e) 

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců: 
 
a) měli jasně stanovenou působnost z hlediska 
územního, výrobkového a materiálového pokrytí, 
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a aby podíl obcí, na jejichž území je žadatel povinen 
zajišťovat zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí v České 
republice minimálně 75 %, 
 
g) mít smluvně zajištěn takový počet sběrných míst, aby do 
12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
autorizaci dosáhla podílů stanovených v § 10 odst. 2 a 3, 
 
h) zjišťovat výši nákladů obcí na provoz systému zpětného 
odběru odpadů z obalů pro různé velikostní skupiny obcí s 
ohledem na rozdílnou výši jejich nákladů; při působení více 
autorizovaných společností na území České republiky 
zjišťuje tyto náklady jedna autorizovaná společnost určená 
způsobem podle § 21c odst. 3, 
 
i) zjišťovat podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním 
odpadu; při působení více autorizovaných společností na 
území České republiky zjišťuje tento podíl jedna 
autorizovaná společnost určená způsobem podle § 21c odst. 
3, 
 
j) zajistit, aby výše finančních příspěvků hrazených osobami 
uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu za účelem zajištění 
sdruženého plnění pokrývala náklady na zpětný odběr obalů 
a odpadů z obalů, na jejich následnou přepravu a zpracování, 
na dosažení požadovaného rozsahu recyklace a celkového 
využití obalového odpadu podle rozhodnutí o autorizaci, se 
zohledněním ekonomické hodnoty materiálů získaných z 
odpadů z obalů a z nevyplacených záloh podle § 9 odst. 1, 
jakož i náklady na poskytování informací odběratelům a 
spotřebitelům podle § 10 odst. 5, náklady na vedení evidencí 
podle § 23 odst. 1, náklady na tvorbu rezervy podle § 21a a 
běžné administrativní náklady nutné k zajištění činnosti 
autorizované společnosti, 
 
k) provádět na základě studií, a to zejména studií posuzování 
životního cyklu, ekomodulaci u obalů či typů obalů, u kterých 
je to možné, přičemž ekomodulace nepředstavuje 
neodůvodněné znevýhodnění v hospodářské soutěži podle 
písmene a); při působení více autorizovaných společností na 
území České republiky musí být ekomodulace pro jednotlivé 

aniž by se omezovali na ty oblasti, v nichž je sběr 
odpadů a nakládání s nimi nejziskovější; 
 
b) zajistili přiměřenou dostupnost systémů sběru 
odpadů v oblastech uvedených v písmenu a); 
 
(…) 
e) zveřejňovali informace o dosahování cílů v 
oblasti nakládání s odpady podle odst. 1 písm. b) a 
v případě kolektivního plnění povinností rozšířené 
odpovědnosti výrobce rovněž informace o: 
 
i) svém vlastníkovi a členech; 
 
ii) finančních příspěvcích hrazených výrobci za 
prodanou jednotku nebo za tunu výrobku 
uvedeného na trh a 
 
iii) postupu výběru provozovatelů pro nakládání s 
odpady. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
4 

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené 
výrobci za účelem dodržení jejich povinností 
spojených s rozšířenou odpovědností výrobce: 
 
a) pokrývaly u výrobků, jež výrobci uvádějí na trh v 
dotčeném členském státě, tyto náklady: 
 
— náklady na tříděný sběr odpadů a na jejich 
následnou přepravu a zpracování, včetně 
zpracování, které je nezbytné pro dodržení cílů 
Unie týkajících se nakládání s odpady, a náklady 
nezbytné ke splnění ostatních cílů uvedených v 
odst. 1 písm. b) se zohledněním příjmů z 
opětovného použití, z prodeje druhotných surovin 
získaných z jejich výrobků a z nerozdělených 
uložených plateb, 
 
— náklady na poskytování odpovídajících 
informací držitelům odpadů v souladu s odstavcem 
2, 
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druhy nebo skupiny podobných obalů prováděna ve shodě 
mezi jednotlivými autorizovanými společnostmi a za tímto 
účelem mezi nimi musí probíhat koordinace podle § 21c odst. 
5, 
 
l) zabezpečit, aby výše finančních příspěvků stanovovaných 
osobám uvádějícím obaly na trh nebo do oběhu za účelem 
zajištění sdruženého plnění nepřesahovala náklady 
nezbytné na poskytování služeb nakládání s odpady 
nákladově účinným způsobem; tyto náklady se mezi obce a 
osoby poskytující služby v oblasti nakládání s odpady rozdělí 
transparentním způsobem, 
 
m) zajistit, aby byly finanční příspěvky spojené s náklady na 
sdružené plnění účtované osobě uvádějící obaly na trh nebo 
do oběhu za opakovaně použitelné obaly splňující podmínky 
§ 13 odst. 3 nižší než finanční příspěvky, které autorizovaná 
společnost účtuje za uvádění obalů, které nejsou opakovaně 
použitelné, na trh nebo do oběhu, 
 
n) zveřejňovat na svých internetových stránkách informace o 
vlastnické struktuře a členech orgánů autorizované 
společnosti, sazebníky finančních příspěvků spojených se 
zajišťováním sdruženého plnění hrazených osobami 
uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu za jednotlivý obal 
nebo hmotnostní jednotku obalů uvedených na trh či do 
oběhu a informace o postupu výběru provozovatelů pro 
nakládání s odpady; autorizovaná společnost je povinna 
zveřejňované údaje aktualizovat nejpozději do 30 dnů ode 
dne jejich změny, 
 
o) zveřejňovat smlouvy uzavřené mezi ní a osobami, s nimiž 
uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, pokud předmětem 
těchto smluv je zajištění komunikace se spotřebitelem a 
smlouva obsahuje úplatu nebo slevu za poskytnuté sdružené 
plnění; autorizovaná společnost je povinna tyto smlouvy 
zveřejňovat nejpozději do 30 dnů od jejich uzavření. 

 
— náklady na shromažďování a vykazování údajů 
v souladu s odst. 1 písm. c). 
 
Toto písmeno se nepoužije na systémy rozšířené 
odpovědnosti výrobce zavedené směrnicí 
2000/53/ES, 2006/66/ES nebo 2012/19/EU; 
 
b) byly v případě kolektivního plnění rozšířené 
odpovědnosti výrobce upravovány, pokud je to 
možné, pro jednotlivé výrobky nebo skupiny 
podobných výrobků, a to zejména se zohledněním 
jejich trvanlivosti, opravitelnosti, opětovné 
použitelnosti a recyklovatelnosti a přítomnosti 
nebezpečných látek, čímž se přihlíží k jejich 
životnímu cyklu a zohledňují se požadavky 
stanovené příslušným právem Unie, a pokud 
možno na základě harmonizovaných kritérií, aby 
bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu, a 
 
c) nepřesahovaly náklady nezbytné na poskytování 
služeb nakládání s odpady nákladově účinným 
způsobem. Tyto náklady se mezi dotyčné subjekty 
rozdělí transparentním způsobem. 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 4 odst. 1 1.   Členské státy zajistí, aby vedle opatření 
přijatých podle článku 9 byla prováděna další 
preventivní opatření k zamezení vzniku obalových 
odpadů a k minimalizaci dopadu obalů na životní 
prostředí. 
 
Těmito dalšími preventivními opatřeními mohou být 
vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím 
systémů rozšířené odpovědnosti výrobce s cílem 
minimalizovat vliv obalů na životní prostředí nebo 
podobné akce, přijímané podle potřeby po 
konzultaci s hospodářskými subjekty 
a spotřebitelskými a environmentálními 
organizacemi a zaměřené na koordinaci 
a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci 
členských států v oblasti prevence. 
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Členské státy využívají ekonomické nástroje 
a další opatření k poskytování pobídek 
k uplatňování hierarchie způsobů nakládání 
s odpady, jejichž příklady jsou uvedeny v příloze 
IVa směrnice 2008/98/ES, nebo jiné vhodné 
nástroje a opatření. 
 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 7 odst. 1 S cílem dosažení cílů stanovených touto směrnicí 
přijmou členské státy nezbytná opatření k vytvoření 
systémů umožňujících: 
 
a) zpětný odběr nebo sběr použitých obalů a 
obalových odpadů od spotřebitelů a jiných 
konečných uživatelů nebo z toků odpadů za 
účelem jejich usměrnění do nejvhodnějších 
možností nakládání s odpady; 
 
b) opakované použití nebo využití sebraných obalů 
nebo obalových odpadů, včetně recyklace. 
 
Tyto systémy musí být otevřené pro účast 
hospodářských subjektů z dotčených odvětví a 
příslušných veřejných orgánů. Musí se vztahovat i 
na dovážené výrobky za nediskriminačních 
podmínek, včetně podrobných provozních 
podmínek a veškerých tarifů stanovených pro 
přístup k těmto systémům, a být navrženy tak, aby 
v souladu se Smlouvou bránily překážkám 
obchodu nebo narušování hospodářské soutěže. 
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§ 21a § 21a 
 

Rezerva 
 
(1) Autorizovaná společnost je povinna vytvořit rezervu 
určenou na krytí budoucích nákladů na sdružené plnění 
povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, 
zohledňující finanční rizika s tím spojená, jejímž cílem je 
zajistit kontinuitu a dostupnost poskytování služeb ze strany 
autorizované společnosti (dále jen „rezerva“). 
 
(2) Autorizovaná společnost vytváří rezervu ukládáním 
peněžních prostředků na zvláštní vázaný účet vedený v 
bance nebo pobočce zahraniční banky se sídlem v jiném 
členském státě Evropské unie. Úroky z peněžních prostředků 
rezervy jsou její součástí. 
 
(…) 
 
(5) Peněžní prostředky, které tvoří rezervu, mohou být 
použity pouze za účelem sdruženého plnění povinností osob, 
které obaly uvádí na trh nebo do oběhu, s nimiž autorizovaná 
společnost uzavřela smlouvu o sdruženém plnění. Peněžní 
prostředky rezervy nejsou součástí majetkové podstaty 
autorizované společnosti podle zákona upravujícího úpadek 
a způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonem 
rozhodnutí a exekucí. 
 
(6) Údaje o stavu a čerpání peněžních prostředků rezervy 
uvádí autorizovaná společnost ve zprávě o ověření účetní 
závěrky podle § 23a odst. 1. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
3 písm. c) 

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců: 
 
(...) 
 
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční 
a organizační prostředky pro splnění svých 
povinností týkajících se rozšířené odpovědnosti 
výrobce; 

§ 21b odst. 
1 až 5 

§ 21b 
 

Vyrovnání nákladů autorizovaných společností 
 

(1) V případě působení více autorizovaných společností na 
území České republiky dochází na úrovni obcí k vyrovnání 
nákladů prostřednictvím tržních podílů jednotlivých 
autorizovaných společností. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
4 písm. a) 

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené 
výrobci za účelem dodržení jejich povinností 
spojených s rozšířenou odpovědností výrobce: 
 
a) pokrývaly u výrobků, jež výrobci uvádějí na trh v 
dotčeném členském státě, tyto náklady: 
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(2) Každá autorizovaná společnost je povinna čtvrtletně 
hlásit Ministerstvu životního prostředí celkovou hmotnost 
obalů uvedených na trh osobami, s nimiž má uzavřenu 
smlouvu o sdruženém plnění, rozdělenou podle obalových 
materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a podle 
toho, zda se jedná o průmyslový obal či nikoliv. Ministerstvo 
životního prostředí na základě ohlášených údajů stanoví tržní 
podíl jednotlivých autorizovaných společností pro každý 
obalový materiál, jakož i celkový tržní podíl, a v pravidelných 
intervalech tržní podíly zveřejňuje způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

 
(3) Obec je povinna vykázat každé z autorizovaných 
společností, se kterou uzavřela smlouvu o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů, hmotnost odpadů z obalů 
předaných v rámci systému nakládání s komunálním 
odpadem stanoveného touto obcí podle obalových materiálů 
uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, odpovídající 
tržním podílům autorizované společnosti pro jednotlivé 
obalové materiály. 

 
(4) Pokud některá z autorizovaných společností ohlásí 
Ministerstvu životního prostředí hmotnost obalů uvedených 
na trh podle odstavce 2 chybně, proběhne po skončení 
kalendářního roku opravné vyrovnání nákladů v rámci 
koordinace podle § 21c. 

 
(5) Autorizovaná společnost, která nedosahuje podílů 
stanovených v § 10 odst. 2 a 3, je povinna zajistit kompenzaci 
nákladů mechanismem podle § 17 odst. 3 písm. d) bodu 7 až 
do dne, ve kterém dosáhne podílů stanovených v § 10 odst. 
2 a 3. 
 

— náklady na tříděný sběr odpadů a na jejich 
následnou přepravu a zpracování, včetně 
zpracování, které je nezbytné pro dodržení cílů 
Unie týkajících se nakládání s odpady, a náklady 
nezbytné ke splnění ostatních cílů uvedených v 
odst. 1 písm. b) se zohledněním příjmů z 
opětovného použití, z prodeje druhotných surovin 
získaných z jejich výrobků a z nerozdělených 
uložených plateb, 
 
— náklady na poskytování odpovídajících 
informací držitelům odpadů v souladu s odstavcem 
2, 
 
— náklady na shromažďování a vykazování údajů 
v souladu s odst. 1 písm. c). 
 
Toto písmeno se nepoužije na systémy rozšířené 
odpovědnosti výrobce zavedené směrnicí 
2000/53/ES, 2006/66/ES nebo 2012/19/EU 

§ 21c odst. 
1 až 4, 
odst. 6 
písm. a) až 
c) a e) 

§ 21c 
 

Koordinace autorizovaných společností 
 
(1) Koordinace je stálý proces, který probíhá při působení 
více autorizovaných společností na území České republiky 
mezi autorizovanými společnostmi a Ministerstvem životního 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
4 písm. a) 

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené 
výrobci za účelem dodržení jejich povinností 
spojených s rozšířenou odpovědností výrobce: 
 
a) pokrývaly u výrobků, jež výrobci uvádějí na trh v 
dotčeném členském státě, tyto náklady: 
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prostředí. Tento proces má podobu komunikace, která slouží 
k harmonizaci podmínek zajišťování sdruženého plnění v 
oblastech uvedených v odstavcích 2 až 6. Autorizované 
společnosti jsou povinny se do koordinace zapojit. 
 
(2) Autorizované společnosti jsou povinny v rámci koordinace 
jednat s cílem dosažení shody na objemu finančních 
prostředků poskytovaných provozovatelům zařízení na 
dotřídění odpadů, a to pro každý obalový materiál uvedený v 
příloze č. 3 k tomuto zákonu zvlášť. Po dosažení shody na 
objemu finančních prostředků poskytovaných 
provozovatelům zařízení na dotřídění odpadů pro každý 
obalový materiál jsou jednotlivé autorizované společnosti 
povinny přispívat na objem finančních prostředků podle 
svého tržního podílu stanoveného pro příslušný obalový 
materiál podle § 21b odst. 2. 
 
(3) Výši nákladů obcí na provoz systému sběru odpadů z 
obalů podle § 21 odst. 1 písm. h) zjišťuje při působení více 
autorizovaných společností na území České republiky pouze 
jedna pověřená autorizovaná společnost, na níž se všechny 
autorizované společnosti a Ministerstvo životního prostředí 
shodnou v rámci koordinace. Ostatní autorizované 
společnosti jsou povinny jí finančně přispět na úhradu 
nákladů spojených s touto činností, každá svým podílem 
odpovídajícím velikosti celkového tržního podílu 
stanoveného postupem podle § 21b odst. 2; způsob a výše 
úhrady nákladů je předmětem koordinace. Pověřená 
autorizovaná společnost je povinna zjištěné údaje o výši 
nákladů zaslat bez zbytečného odkladu Ministerstvu 
životního prostředí, které je zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
(4) Podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu 
zjišťuje při působení více autorizovaných společností na 
území České republiky pouze jedna pověřená autorizovaná 
společnost, na níž se všechny autorizované společnosti a 
Ministerstvo životního prostředí shodnou v rámci koordinace. 
Ostatní autorizované společnosti jsou povinny jí finančně 
přispět na úhradu nákladů spojených s touto činností, každá 
svým podílem odpovídajícím velikosti celkového tržního 

 
— náklady na tříděný sběr odpadů a na jejich 
následnou přepravu a zpracování, včetně 
zpracování, které je nezbytné pro dodržení cílů 
Unie týkajících se nakládání s odpady, a náklady 
nezbytné ke splnění ostatních cílů uvedených v 
odst. 1 písm. b) se zohledněním příjmů z 
opětovného použití, z prodeje druhotných surovin 
získaných z jejich výrobků a z nerozdělených 
uložených plateb, 
 
— náklady na poskytování odpovídajících 
informací držitelům odpadů v souladu s odstavcem 
2, 
 
— náklady na shromažďování a vykazování údajů 
v souladu s odst. 1 písm. c). 
 
Toto písmeno se nepoužije na systémy rozšířené 
odpovědnosti výrobce zavedené směrnicí 
2000/53/ES, 2006/66/ES nebo 2012/19/EU; 
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podílu stanoveného postupem podle § 21b odst. 2; způsob a 
výše úhrady nákladů je předmětem koordinace. 
 
(…) 
 
(6) Autorizované společnosti jsou dále povinny v rámci 
koordinace jednat s cílem dosažení shody na 
 
a) celkovém objemu finančních prostředků vynakládaných na 
zajištění sběrných míst a o vzájemném vyrovnání těchto 
nákladů, 
 
b) sdílení nákladů na zajišťování zpětného odběru a využití 
obalů osob, které uvádí obaly na trh nebo do oběhu, ale 
neplní povinnosti stanovené v § 10 a 12 tohoto zákona, 
 
c) opravném vyrovnání nákladů podle § 21b odst. 4, 
 
(…) 
 
e) informacích šířených v rámci osvětových kampaní a 
případném vzájemném vyrovnání finančních prostředků 
vynakládaných na osvětové kampaně. 

§ 23 odst. 1 
písm. c) až 
e) 

c) evidenci osob, 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, 
  
d) evidenci sběrných míst podle § 10 odst. 1; v případě 
spolupráce autorizované společnosti s obcemi na základě 
smlouvy s nimi vede a ohlašuje Ministerstvu životního 
prostředí pouze počet sběrných míst v jednotlivých obcích a 
 
e) evidenci nákladů na poradenskou činnost a výzkumné 
projekty. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
5  

5. Členské státy vytvoří odpovídající rámec pro 
sledování plnění požadavků a jejich vymáhání, aby 
bylo zajištěno, že výrobci a organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců vykonávají 
své povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti 
výrobce, a to i v případě prodeje na dálku, že jsou 
náležitě využívány finanční prostředky a že 
všechny subjekty zapojené do provádění systému 
rozšířené odpovědnosti výrobce předkládají 
spolehlivé údaje. 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 6a odst. 
3 

3.   Členské státy zavedou účinný systém kontroly 
kvality a sledovatelnosti obalového odpadu, jenž 
zajistí plnění podmínek stanovených v odst. 1 
písm. a) a odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku. Aby 
se zajistila spolehlivost a přesnost shromážděných 
údajů o recyklovaném obalovém odpadu, může 
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tento systém zahrnovat elektronické registry 
zřízené podle čl. 35 odst. 4 směrnice 2008/98/ES, 
technické specifikace ke kvalitativním požadavkům 
na tříděný odpad nebo průměrné míry ztrát 
tříděného odpadu u různých druhů odpadu 
a různých postupů zpracování odpadu. Průměrné 
míry ztrát se použijí pouze v případech, kdy 
spolehlivé údaje nelze získat jinak, a vypočítají se 
na základě pravidel pro výpočet stanovených 
v aktu v přenesené pravomoci přijatém podle 
čl. 11a odst. 10 směrnice 2008/98/ES. 

§ 23 odst. 3 
až 5 

(3) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení evidencí 
údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. a) a b) od 
každé autorizované společnosti zvlášť. Tyto evidence jsou 
veřejně přístupné, každý má právo do nich nahlížet nebo si z 
nich pořizovat kopie či výpisy a jsou podkladem pro vedení 
celkové evidence. Celková evidence je veřejně přístupná; 
každý má právo do ní nahlížet, pořizovat si z ní kopie nebo 
výpisy. 
 
(4) Evidence odpadů z obalů podle odstavce 1 písm. b) je 
vedena od původce odpadu až po jeho využití nebo po 
výstup z třídícího zařízení, pokud je tento výstup dodáván do 
procesu využití bez významných ztrát. V případě 
energetického využití nebo biologického rozkladu je vedena 
evidence až po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde 
došlo k využití odpadu procesem energetického využití nebo 
biologického rozkladu. 
 
(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob vedení 
evidencí podle odstavce 1 písm. a) a c) až e), rozsah vedení 
evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a 
způsobu jejich využití podle odstavce 1 písm. b), rozsah 
ohlašovaných údajů z této evidence a vymezení pravidel 
výpočtu recyklace. 
 
 
 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 6a odst. 
2 

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) je hmotnost 
recyklovaného obalového odpadu měřena 
v okamžiku, kdy odpad vstupuje do recyklace. 
Odchylně od prvního pododstavce lze hmotnost 
recyklovaného obalového odpadu měřit při výstupu 
z jakéhokoli třídění, pokud: 
 
a) je tento odpad z výstupu následně recyklován; 
 
b) hmotnost materiálů nebo látek, které jsou 
odstraněny dalšími operacemi předcházejícími 
recyklaci a nejsou následně recyklovány, není 
zahrnuta do hmotnosti odpadu, který je vykazován 
jako recyklovaný. 
 

§ 23a § 23a 
 

32008L0098 
ve znění 

Čl. 8a odst. 
5  

5. Členské státy vytvoří odpovídající rámec pro 
sledování plnění požadavků a jejich vymáhání, aby 
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Ověřování údajů 
 
(1) Autorizovaná společnost je povinna mít ověřenou řádnou 
nebo mimořádnou účetní závěrku osobou oprávněnou 
provádět auditorskou činnost podle zákona o auditorech 
(dále jen „auditor“). 
 
(2) Autorizovaná společnost je povinna zajistit, aby auditor 
provedl ověření 
 
a) správnosti a úplnosti údajů o množství obalů uvedených 
na trh nebo do oběhu, které osoby, jež mají s autorizovanou 
společností uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, vykázaly 
autorizované společnosti a 
 
b) správnosti a úplnosti vedení evidencí podle § 23 odst. 1 
písm. a) až d). 
 
(3) Autorizovaná společnost je dále povinna zajistit, aby 
auditor ověřil správnost a úplnost údajů vykázaných 
autorizované společnosti osobami uvedenými v § 23 odst. 1 
písm. c) a obcemi. Auditor vypracuje zprávu o ověření údajů 
podle tohoto odstavce. 
 
(4) Autorizovaná společnost je povinna zajistit ověření podle 
odstavců 2 a 3 v každém roce, ve kterém je oprávněna k 
zajišťování sdruženého plnění. Zprávu o ověření účetní 
závěrky podle odstavce 1 a zprávu či zprávy o ověření podle 
odstavců 2 a 3 je autorizovaná společnost povinna 
Ministerstvu životního prostředí zaslat nejpozději do 6 
měsíců od skončení ověřovaného období.  
 
(5) Osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu a osoby 
uvedené v § 23 odst. 1 písm. c) jsou povinny poskytnout 
autorizované společnosti nezbytnou součinnost za účelem 
splnění její povinnosti stanovené v odstavcích 2 a 3. 
 
(...) 

32018L0851 bylo zajištěno, že výrobci a organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců vykonávají 
své povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti 
výrobce, a to i v případě prodeje na dálku, že jsou 
náležitě využívány finanční prostředky a že 
všechny subjekty zapojené do provádění systému 
rozšířené odpovědnosti výrobce předkládají 
spolehlivé údaje. 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
3 písm. d)  

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců: 
 
d) zavedli odpovídající mechanismus vnitřní 
kontroly, podporovaný v příslušných případech 
pravidelnými nezávislými audity, za účelem 
hodnocení: 
 
  i) svého finančního řízení včetně dodržování 
požadavků stanovených v odst. 4 písm. a) a b); 
 
  ii) kvality údajů shromažďovaných a 
vykazovaných v souladu s odst. 1 písm. c) tohoto 
článku a s požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006; 

§ 32 písm. 
t) až w) 

t) zajišťuje pravidelný dialog mezi autorizovanými 
společnostmi, osobami uvádějícími obaly na trh nebo do 
oběhu, osobami nakládajícími s obaly a odpady z obalů, 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
3 písm. c)  

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
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obcemi a jimi vytvářenými spolky a spolky, jejichž činnost se 
týká tohoto zákona, 
 
u) stanovuje tržní podíly autorizovaných společností, na 
základě kterých je podle § 21b prováděno vyrovnání nákladů, 
a v pravidelných intervalech je zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, 
 
v) usměrňuje koordinaci podle § 21c k dosažení shody mezi 
autorizovanými společnostmi a svolává k tomuto účelu podle 
potřeby jednání mezi autorizovanými společnostmi a 
Ministerstvem životního prostředí, přičemž v případě 
nedosažení shody v koordinované oblasti o řešení samo 
rozhodne, a 
 
w) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výši 
nákladů obcí na provoz systému zpětného odběru odpadů z 
obalů pro různé velikostní skupiny obcí, zjišťovaných 
pověřenou autorizovanou společností podle § 21c odst. 3. 

vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce jménem výrobců: 
 
(…) 
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční 
a organizační prostředky pro splnění svých 
povinností týkajících se rozšířené odpovědnosti 
výrobce; 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
4 

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené 
výrobci za účelem dodržení jejich povinností 
spojených s rozšířenou odpovědností výrobce: 
 
a) pokrývaly u výrobků, jež výrobci uvádějí na trh v 
dotčeném členském státě, tyto náklady: 
 
— náklady na tříděný sběr odpadů a na jejich 
následnou přepravu a zpracování, včetně 
zpracování, které je nezbytné pro dodržení cílů 
Unie týkajících se nakládání s odpady, a náklady 
nezbytné ke splnění ostatních cílů uvedených v 
odst. 1 písm. b) se zohledněním příjmů z 
opětovného použití, z prodeje druhotných surovin 
získaných z jejich výrobků a z nerozdělených 
uložených plateb, 
 
— náklady na poskytování odpovídajících 
informací držitelům odpadů v souladu s odstavcem 
2, 
 
— náklady na shromažďování a vykazování údajů 
v souladu s odst. 1 písm. c). 
 
Toto písmeno se nepoužije na systémy rozšířené 
odpovědnosti výrobce zavedené směrnicí 
2000/53/ES, 2006/66/ES nebo 2012/19/EU; 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
5  

(…) 
Pokud na území členského státu vykonává 
jménem výrobců povinnosti vyplývající z rozšířené 
odpovědnosti výrobce více organizací, tento 
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členský stát určí alespoň jeden subjekt nezávislý 
na soukromých zájmech nebo pověří některý 
veřejný orgán, aby dohlížely nad prováděním 
povinností rozšířené odpovědnosti výrobce. (…) 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
6 

6.   Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi 
příslušnými zúčastněnými stranami zapojenými do 
provádění systémů rozšířené odpovědnosti 
výrobce, včetně výrobců a distributorů, 
soukromých nebo veřejných zpracovatelů odpadu, 
místních orgánů, organizací občanské společnosti 
a případně subjektů sociální ekonomiky, sítí pro 
opětovné použití výrobků a jejich opravu a 
provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému 
použití. 

§ 48 Pro účely plnění povinností využití odpadu z obalů podle § 
12 a vedení evidence podle § 15 a § 23 se kompozitní obaly 
a jiné obaly složené z více než jednoho materiálu vykazují 
podle materiálů obsažených v obalu. Od tohoto požadavku 
se lze odchýlit v případě, že daný materiál představuje 
nevýznamnou část obalu a nepředstavuje více než 5 % 
celkové hmotnosti obalu. 

32019D0665 Čl. 1 odst. 7 
(Čl. 6c odst. 
2) 

2. Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů 
recyklace stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) 
směrnice 94/62/ES se kompozitní obaly a jiné 
obaly složené z více než jednoho materiálu 
vypočtou a vykážou podle materiálu obsaženého v 
obalu. Členské státy se od tohoto požadavku 
mohou odchýlit v případě, že daný materiál 
představuje nevýznamnou část obalové jednotky a 
v žádném případě nepředstavuje více než 5 % 
celkové hmotnosti obalové jednotky. 

Příloha č. 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 

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 

32008L0098 
ve znění 
32018L0851 

Čl. 8a odst. 
1 písm. b) 

1.   Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené 
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, 
včetně těch, které se řídí jinými legislativními akty 
Unie, členské státy: 
 
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady stanoví cíle pro nakládání s odpady 
zaměřené na dosažení alespoň kvantitativních cílů, 
jež pro systém rozšířené odpovědnosti výrobce 
stanoví tato směrnice, směrnice 94/62/ES, 
2000/53/ES, 2006/66/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/19/EU (*4), a stanoví 
další kvantitativní nebo kvalitativní cíle, které jsou 
považovány za relevantní z hlediska systému 
rozšířené odpovědnosti výrobce; 
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% % % % % % % % 
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 
 
(...) 
 
Za obaly z jednoho materiálu lze považovat pouze takové 
obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 95 % hmotnosti 
obalu. 

 
(…) 

31994L0062 
ve znění 
32018L0852 

Čl. 6 odst. 1 
a 1a 

1.  K naplnění cílů této směrnice členské státy 
přijmou nezbytná opatření, aby na celém svém 
území dosáhly těchto cílů: 
 
a) nejpozději 30. června 2001 bude alespoň 50 % 
a nejvýše 65 % hmotnosti obalových odpadů 
využíváno nebo spalováno ve spalovnách odpadu 
s energetickým využitím; 
 
b) nejpozději 31. prosince 2008 bude alespoň 60 % 
hmotnosti obalových odpadů využíváno nebo 
spalováno ve spalovnách odpadu s energetickým 
využitím; 
 
c) nejpozději 30. června 2001 bude recyklováno 
alespoň 25 % a nejvýše 45 % hmotnosti veškerých 
obalových materiálů obsažených v obalových 
odpadech, přičemž z každého obalového materiálu 
bude recyklováno alespoň 15 % hmotnosti; 
 
d) nejpozději 31. prosince 2008 bude alespoň 55 % 
a nejvýše 80 % hmotnosti obalového odpadu 
recyklováno; 
 
e) nejpozději 31. prosince 2008 bude dosaženo 
následujících minimálních cílů v oblasti recyklace 
materiálů obsažených v obalovém odpadu: 
 
i) 60 % hmotnosti u skla; 
 
ii) 60 % hmotnosti u papíru a lepenky; 
 
iii) 50 % hmotnosti u kovů; 
 
iv) 22,5 % hmotnosti u plastů, přičemž se jedná 
výhradně o plasty, které jsou recyklovány zpět na 
plasty; 
 
v) 15 % hmotnosti u dřeva; 
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f) nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % 
hmotnosti veškerých obalových odpadů 
recyklováno; 
 
g) nejpozději 31. prosince 2025 bude dosaženo 
těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření 
pro recyklaci těchto konkrétních materiálů 
obsažených v obalovém odpadu: 
 
i) 50 % plastů; 
 
ii) 25 % dřeva; 
 
iii) 70 % železných kovů; 
 
iv) 50 % hliníku; 
 
v) 70 % skla; 
 
vi) 75 % papíru a lepenky; 
 
h) nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 70 % 
hmotnosti veškerých obalových odpadů 
recyklováno; 
 
i) nejpozději 31. prosince 2030 bude dosaženo 
těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření 
pro recyklaci těchto konkrétních materiálů 
obsažených v obalovém odpadu: 
 
i) 55 % plastů; 
 
ii) 30 % dřeva; 
 
iii) 80 % železných kovů; 
 
iv) 60 % hliníku; 
 
v) 75 % skla; 
 
vi) 85 % papíru a lepenky. 
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1a.  Aniž je dotčen odst. 1 písm. f) a h), může 
členský stát odložit termín pro dosažení cílů 
uvedených v odst. 1 písm. g) bodech i) až vi) a 
písm. i) bodech i) až vi) až o pět let za těchto 
podmínek: 
 
a) odchylka je omezena na nejvýše 15 procentních 
bodů z jediného cíle nebo rozdělených mezi dva 
cíle; 
 
b) v důsledku odchylky neklesne míra recyklace u 
žádného cíle pod 30 %; 
 
c) v důsledku odchylky neklesne míra recyklace u 
žádného z cílů uvedených v odst. 1 písm. g) 
bodech v) a vi) a písm. i) bodech v) a vi) pod 60 % 
a 
 
d) nejpozději 24 měsíců před příslušným termínem 
stanoveným v odst. 1 písm. g) nebo i) tohoto článku 
oznámí členský stát Komisi svůj záměr daný termín 
odložit a předloží plán provádění v souladu s 
přílohou IV této směrnice. Členský stát může tento 
plán spojit s plánem provádění předkládaným 
podle čl. 11 odst. 3 písm. b) směrnice 2008/98/ES. 

32019D0665 Čl. 1 odst. 7 
(Čl. 6c odst. 
2) 

2. Pro účely výpočtu a ověření dosažení cílů 
recyklace stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) 
směrnice 94/62/ES se kompozitní obaly a jiné 
obaly složené z více než jednoho materiálu 
vypočtou a vykážou podle materiálu obsaženého v 
obalu. Členské státy se od tohoto požadavku 
mohou odchýlit v případě, že daný materiál 
představuje nevýznamnou část obalové jednotky a 
v žádném případě nepředstavuje více než 5 % 
celkové hmotnosti obalové jednotky. 
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Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 
31994L0062 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových 

odpadech 
32008L0098 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic 
32018L0851 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

2008/98/ES o odpadech 
32018L0852 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

94/62/ES o obalech a obalových odpadech 
32019D0665 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 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 
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