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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

4. 7. 2020 
 

Implementace práva EU: Ano 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 5. 7. 2020 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano 

2. Cíl návrhu zákona  

Soulad zákona o obalech se směrnicí o obalech a obalových odpadech, ve znění směrnice (EU) 
2018/852 a s rámcovou směrnicí o odpadech ve znění směrnice (EU) 2018/851.  
V souladu se směrnicí o obalech a obalových odpadech zamýšlí MŽP v zákoně o obalech 
upravit  

• některé definice,  

• povinnost zohledňování opakované použitelnosti obalů do struktury poplatků ze strany 
autorizovaných obalových osob (dále AOS),  

• způsob stanovení míry recyklace a využití v rámci evidence, 

• recyklační cíle a cíle pro celkové využití odpadních obalů (příloha č. 3). 
V souladu s rámcovou směrnicí o odpadech zamýšlí MŽP v zákoně o obalech upravit  

• možnost určení pověřeného zástupce pro zahraniční osoby uvádějí obaly na trh v ČR, 

• podmínky plnění povinnosti zpětného odběru,  

• povinnost informování spotřebitelů (rozšíření o prevenci a littering),  

• podmínky § 15a tak, aby nedocházelo k nepřiměřené zátěži malých podniků,  

• způsob stanovení výše poplatků za sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů ze strany AOS,  

• povinnost pro AOS provádět tzv. ekomodulaci a zveřejňovat vlastnickou strukturu, smlouvy 
a sazebníky,  

• podmínky ověřování dat ze strany AOS a rozšíření evidenčních povinností AOS, 

• způsob vyrovnání nákladů mezi AOS, 

• koordinaci mezi jednotlivými AOS řízenou MŽP. 
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Nad rámec implementace výše uvedených směrnic zamýšlí MŽP v zákoně o obalech upravit  

• pojmy a recyklace, využití a biologický v souladu se zákonem o odpadech, 

• zákaz ovlivňování dodavatelů ze strany maloobchodních řetězců ke spolupráci s konkrétní 
AOS v případě, že na trhu bude působit více AOS, 

• minimální míru opakovaného použití, která vede k formálnímu splnění § 10 a 12 z 55 % 
na 70 %,  

• promítnutí změn novely do náležitostí žádosti o autorizaci, 

• povinné finanční zajištění AOS nezávislé na platební schopnosti povinných osob,  

•  jednání ve shodě akcionářů AOS a zákaz působení akcionářů ve více AOS, 

• zákaz uzavírání smluv charakteru ověřovací či výzkumné činnosti AOS s osobami 
oprávněnými nakládat s odpady, pokud by vedly ke zvýhodnění či znevýhodnění osoby 
oprávněné nakládat s odpady, 

• zákaz podnikání v oblasti nakládání s odpady pro AOS,  

• zákaz poskytování půjček ze strany AOS,  

• zákaz vykonávání činnost pověřeného zástupce pro AOS, 

• zákaz zvýhodňování osob, které mají s AOS uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění, 

• zákaz požadování jakékoliv úhrady za uzavření smlouvy o sdruženém plnění ze strany AOS 
kromě registračních a evidenčních poplatků ve smyslu § 30, 

• povinnost uzavřít smlouvu s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem, za podmínek 
obdobných jako s ostatními obcemi, 

• povinnost pro AOS vytvářet finanční rezervu, 

• rozšíření pravomoci MŽP zahájit řízení o změně autorizace, zrušit autorizaci nebo zakázat 
poskytovat sdružené plnění,  

• účastenství v řízení podle zákona o obalech, 

• převod peněžních prostředků při zániku rozhodnutí o autorizaci nebo přeměně autorizované 
společnosti. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

- V případě včasného přijetí nové legislativy nehrozí ČR infringementové řízení - paušální 
pokuta a penále ve výši 54 mil. Kč jednorázově + 270 000 Kč denně, tj. cca 8 370 000 Kč 
měsíčně do zjednání nápravy, tj. do řádného provedení směrnic – bod 2.3, 4.3, 5.3, 6.3, 
8.3, 10.3. 

- Státní fond životního prostředí ČR přijde o příjmy z registračních a evidenčních poplatků 
od osob, které svou roční produkcí obalů nepřesahují 300 kg a jejichž roční obrat je 
v rozmezí od 4,5 mil. Kč a 25 mil. Kč – 800 Kč/osoba – bod 1.3. 

- Zvýšená administrativní zátěž zaměstnanců MŽP v souvislosti s posuzováním žádostí 
a vydáváním rozhodnutí o akreditaci ve smyslu § 23c, odst. 1 – o 13 888 Kč/rok – 
bod 4.3.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEKAA6GU)



 
 

3 
 
 

- V rámci navrhované právní úpravy v oblasti povinnosti vedení a ohlašování evidence 
osob zajišťujících nakládání s odpady pro AOS, původců odpadů spolupracujících s AOS 
a sběrných míst bude nutné upravit ohlašovací formulář do systému ISPOP pro AOS - 
jednorázově 660 000 – 1 060 000 Kč – bod 6.3. 

- Zvýšená administrativní zátěž CENIA v souvislosti s úpravou ohlašovacího formuláře 
ISPOP – jednorázově o 24 960 Kč – bod 6.3. 

- Zvýšená administrativní zátěž MŽP v souvislosti s úpravou ohlašovacího formuláře 
ISPOP - jednorázově 3 472 Kč – bod 6.3. 

- Zvýšená administrativní zátěž MŽP spojená s realizací změn a zrušení rozhodnutí 
o autorizaci a zákazu poskytování sdruženého plnění – o 6 944 Kč/rok – bod 9.3. 

- Zvýšená administrativní zátěž MŽP, v případě, že na trhu je více AOS a MŽP se bude 
muset ujmout role koordinátora a moderovat diskusi nad všemi společně řešenými 
oblastmi sdruženého plnění uvedenými v § 21c – o 1 756 832 Kč/rok – bod 10.3.  

- Zvýšená administrativní zátěž MŽP, v případě, že na trhu je více AOS a MŽP vykonává 
činnost spojenou se zpracováváním údajů od AOS o množství obalů jimi uvedených 
na trh a vyhlašováním tržních podílů jednotlivých AOS – o 13 888 Kč/rok – bod 10.3. 
Vyčíslená administrativní zátěž a další náklady na nové kompetence orgánů státní 
a veřejné správy dle návrhu zákona budou zvládnuty v rámci stávajících 
personálních kapacit a nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dané kapitole. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

- U podniků s produkcí obalů do 300 kg a obratem od 4,5 mil. Kč do 25 mil. Kč dojde 
ke snížení nákladů na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a snížení 
nákladů na evidenční poplatek, tím se mírně zlepší mezinárodní konkurenceschopnost – 
bod 1.3. 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

- AOS přijde o příjmy z poplatků osob s obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a s roční 
produkcí obalů do 300 kg – bod 1.3. 

- Snížení administrativní zátěže - podnikající osoby s obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč 
a s roční produkcí obalů do 300 kg nemusí plnit povinnosti § 10 až § 15 zákona 
o obalech – o 4 928 Kč/rok/1podnik – bod 2.3. 

- Podnikající osoby s obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a s roční produkcí obalů do 300 kg 
neplatí v souvislosti se zápisem do seznamu osob registrační a evidenční poplatek 
ve výši 800 Kč, a to ani v případě, že tento poplatek v minulosti platil prostřednictvím 
AOS - 800 Kč/osoba – bod 1.3. 

- Zvýšená administrativní zátěž AOS, která provádí tzv. ekomodulaci, výše poplatků již 
nemusí odrážet pouze reálné náklady na sdružené plnění, při sestavování sazebníků 
u jednotlivých obalových materiálů zohledňuje kromě reálných nákladů také jejich životní 
cyklus – o 14 784 Kč/rok – bod 2.3. 

- Vypracování (jednorázově) odborné studie (zadává AOS), která bude sloužit jako 
podklad pro realizaci tzv. ekomodulace – 200 000 Kč/rok – bod 2.3. 
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- Žadatelé o autorizaci mají oproti stávajícímu právnímu stavu za předpokladu 
dostatečného finančního zajištění usnadněn vstup na trh – bod 3.3 

- Zvýšení administrativní zátěže AOS za najímání ověřovatele a součinnost 
s ověřovatelem – o 2 464 Kč/rok – bod 4.3. 

- Zvýšené náklady AOS na ověřovatele – bod 4.3. 
- Zvýšená jednorázová administrativní zátěž ověřovatelů, musí žádat o akreditaci – 

o 12 320 Kč/1 ověřovatel – bod 4.3. 
- AOS bude nucena v rámci úpravy požadovaného rozsahu recyklace a celkového využití 

obalového odpadu vyvíjet vyšší úsilí na osvětovou činnost, neboť zvýšení množství 
vytříděného komunálního odpadu je podmíněno širokou účastí veřejnosti na jeho třídění 
– bod 5.3. 

- Pravděpodobně dojde ke zvýšení poplatků za zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů u povinných osob (osoby uvádějící obaly na trh) zapojených do systému AOS. 
Výše poplatku je v kompetenci AOS a odráží náklady spojené se zajišťováním 
sdruženého plnění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – bod 5.3. 

- Zvýšení nákladů AOS souvisejících se zavedením evidence osob zajišťujících nakládání 
s odpady pro AOS, původců odpadů spolupracujících s AOS a sběrných míst na 
rozšíření softwarového vybavení. Přesná výše nákladů se odvíjí od konkrétního softwaru 
- bod 6.3. 

- Zvýšená administrativní zátěž AOS v souvislosti s povinností vedení a ohlašování údaje 
podle § 23 odst. 1 písm. c), d) a e) – o 19 712 Kč/rok – bod 6.3. 

- Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu opakovaně použitelné obaly musí 
k formálnímu splnění povinností § 10 a 12 v souladu s § 13 odst. 3 vynaložit větší úsilí – 
bod 7.3. 

- U AOS dojde k navýšení příjmů od povinných osob, které uvádějí na trh nebo do oběhu 
opakovaně použitelné obaly, které byly opakovaně použity v míře 55 – 70 % - bod 7.3. 

- Zavedení institutu pověřeného zástupce - zahraniční osoby mají možnost stanovení 
pověřeného zástupce. Nová pracovní příležitost v ČR – bod 8.3. 

- Zvýšená administrativní zátěž AOS spojená s realizací změn v rozhodnutí o autorizaci – 
bod 9.3.  

- Zvýšené náklady AOS spojené s realizací změn v rozhodnutí o autorizaci – bod 9.3. 
- Zvýšená administrativní zátěž AOS, kdy AOS budou muset po platnosti novely zákona 

v případě jejich vyššího počtu ohlašovat údaje o množství obalů uvedených na trh 
za účelem stanovování podílů na trhu jednotlivých AOS – o 9 856 Kč/rok – bod 10.3. 

- Zvýšená administrativní zátěž AOS, kdy se AOS budou muset po platnosti novely zákona 
v případě jejich vyššího počtu v rámci koordinace shodnout na všech koordinovaných 
oblastech uvedených v § 21c - 623 392 Kč/rok – bod 10.3. 

- Osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, pravděpodobně budou platit zvýšené 
poplatky za sdružené plnění. Poplatky budou navýšeny o zvýšenou administrativní zátěž 
AOS, není však známo, jak se konkrétně projeví u konkrétních druhů obalů – bod 10.3. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano  

- Navzdory možnosti spolupráce s větším počtem AOS bude pravděpodobně panovat 
nejistota jakým způsobem a zda v celém rozsahu AOS nově vstupující na trh bude 
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prostřednictvím stávající AOS kompenzovat náklady obcím v regionech, v kterých nově 
vstupující AOS nebude mít s obcemi uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru – 
bod 3.3. 

- Mírné zvýšení nákladů na součinnost obce s ověřovatelem v rámci rozšíření povinnosti 
ověřování evidence – bod 4.3. 

- Obec za nakládání s komunálním odpadem zaplatí menší částku, neboť se část 
směsného komunálního odpadu sníží na úkor zvýšeného množství vytříděného 
obalového odpadu. Náklady spojené s nakládáním se zvýšeným množstvím vytříděného 
obalového odpadu kompenzuje obci AOS – bod 5.3. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

- Na obyvatele bude AOS vyvinut větší tlak, aby třídili komunální odpad, osvětové činnosti 
AOS se efektivně projevují, dochází k snížení produkce směsného komunálního 
odpadu, což v mnoha případech vede ke snížení nákladů za nakládání s komunálním 
odpadem – bod 5.3. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

- Osoby s obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč s roční produkcí obalů do 300 kg mohou 
v souvislosti se skutečností, že nemusí hradit náklady na zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů, o tyto náklady snížit cenu balených výrobků. Snížení ceny je 
čistě v kompetenci daných osob – bod 1.3. 

- Pokud se výrobci nechají opatřením v oblasti tzv. ekomodulace motivovat, zvýší se podíl 
zboží s obalem příznivějším k životnímu prostředí, aniž by se tato změna negativně 
promítla do ceny výrobku. Je možné, že se však tato změna promítne do ceny výrobku 
pro spotřebitele pozitivně a spotřebitel tedy zakoupením baleného výrobku zatíží 
v porovnání se současným stavem méně životní prostředí, a současně zaplatí méně za 
výrobek – bod 2.3. 

- Promítnutí navýšení poplatků za sdružené plnění v rámci rozšíření povinnosti ověřování 
evidence., které podnikatelské subjekty promítnou do konečné ceny výrobku, kterou platí 
spotřebitelé – bod 4.3. 

- Pokud dojde ke zvýšení poplatku za zajišťování sdruženého plnění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů ze strany AOS v souvislosti s úpravou požadované míry 
recyklace a využití, je pravděpodobné, že povinné osoby zvýšené náklady s tímto 
spojené promítnou do ceny výrobků, které uvádějí na trh, což bude mít dopad 
na spotřebitele – bod 5.3. 

- Lze očekávat, že v souvislosti s realizací navrhovaného mechanismu vyrovnání nákladů 
a koordinace a s tím spojeným zvýšením nákladů AOS pravděpodobně dojde k navýšení 
poplatků za sdružené plnění, které podnikatelské subjekty promítnou do konečné ceny 
výrobku, kterou platí spotřebitelé – bod 10.3. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

- Tím, že se zvýší okruh podniků, které nemusí plnit povinnosti § 10 a 12, mohlo by dojít 
ke snížení míry recyklace a využití obalových odpadů v ČR; v porovnání s celkovým 
objemem obalů uvedených na trh v ČR se však jedná pouze o zanedbatelné množství 
obalů, které navíc z velké části stejně budou využity s ohledem na sdružený charakter 
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze strany AOS – bod 1.3. 
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- Ekomodulace je nástroj, který motivuje jak výrobce, tak spotřebitele k preferenci 
environmentálně šetrnějších obalů – bod 2.3. 

- Pokud bude řádně fungovat mechanizmus kompenzace nákladů nově vstupujících AOS 
na trh v nezasmluvněných lokalitách, nebude mít tato varianta negativní vliv na životní 
prostředí – bod 3.3. 

- Sníží se množství směsného komunálního odpadu a zvýší se množství zrecyklovaného 
komunálního odpadu, neboť se část směsného komunálního odpadu sníží na úkor 
zvýšeného množství vytříděného obalového odpadu – bod 5.3. 

- Zvýšení míry recyklace vyřazených opakovaně použitelných obalů u obalů, které byly 
opětovně použity v míře 55 – 70 % a zvýšení míry opakovaného použití obecně – bod 
7.3. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Bez dopadů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Bez dopadů. 

3.10 Korupční rizika: Ano 

- Riziko ovlivňování AOS při určování skupin obalů, které mají být v rámci ekomodulace 
zvýhodňovány či nezvýhodňovány, ze strany povinných osob – bod 2.3. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 Bez dopadů. 

3.12 Ostatní: Ano 

- Legislativní úpravou v rámci povinnosti vedení a ohlašování evidence osob zajišťujících 
nakládání s odpady pro AOS, původců odpadů spolupracujících s AOS a sběrných míst 
(§ 23 odst.1) dojde k ucelení dat souvisejících s odpadovým hospodářstvím v ČR 
v systému ISOH, neboť se tato databáze rozšíří o poměrně širokou datovou základnu, 
která v současnosti chybí – bod 6.3. 
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1 Snížení regulační zátěže pro malé podniky (§ 15a) 

1.1 Důvod předložení a cíle 

1.1.1 Definice problému 
Jedná se o transpozici článku 8a odst. 1 písm. d) rámcové směrnice o odpadech, dle kterého 
členské státy 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. V zákoně o obalech platila doposud výjimka z plnění 
povinností § 10 až 15 pro podniky s roční produkcí obalů (obalů uvedených na trh nebo do 
oběhu) do 300 kg, ročním obratem do 4,5 mil Kč. Výjimka se rozšiřuje na podniky s roční 
produkcí odpadů do 300 kg a s obratem do 25 mil. Kč. 

1.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V zákoně o obalech je stanovena výjimka z plnění povinností § 10 až 15 pro podniky s roční 
produkcí obalů do 300 kg a s ročním obratem do 4,5 mil. Kč. 

1.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a) Podniky s produkcí obalů do 300 kg a obratem od 4,5 mil. Kč do 25 mil. Kč (dále 

v kapitole 1 dotčený podnik) - odpadne plnění povinností § 10 až 15 zákona 
o obalech. 

b) Autorizované obalové společnosti (AOS) - snížení příjmů z poplatků na zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů od podniků s produkcí obalů do 300 kg 
a s obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč. 

c) SFŽP ČR – snížení příjmů z registračních a evidenčních poplatků podle § 30. 

1.1.4 Popis cílového stavu 
Implementace evropské legislativy a snížení regulační zátěže pro podniky s produkcí obalů 
do 300 kg a s obratem do 25 mil. Kč. 

1.1.5 Zhodnocení rizika 
V případě neprovedení této legislativní změny nebude úleva pro malé podnikatele s roční 
produkcí obalů do 300 kg a obratem do 25 mil. Kč dostatečná. 

1.2 Návrh variant řešení 

1.2.1 Varianta 0 
Zachování stávajícího stavu, tj. ponechání výjimky z plnění povinností § 10 až 15 pro 
podniky s roční produkcí obalů pod 300 kg a s ročním obratem do 4,5 mil. Kč.  
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1.2.2 Varianta 1 
Výjimka z plnění povinností stanovených § 10 až 15 bude platit pro podnikající osoby, které 
svou roční produkcí obalů nepřesahují 300 kg a ročním obratem nepřekročí 25 mil. Kč. 

Tyto subjekty již nadále nebudou muset plnit povinnosti § 10 až 15 zákona o obalech, 
tj. nemusí být zapsáni v Seznamu osob a zasílat evidenci a registraci u AOS a nemusí hradit 
poplatky na zajištění sdruženého plnění (poplatky na zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů). 

1.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

1.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0  

Ponechání současného stavu, výjimka z plnění povinností § 10 až 15 platí pro podniky 
s roční produkcí obalů pod 300 kg a s ročním obratem 4,5 mil. Kč. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Příjmy Státního fondu životního prostředí ČR z registračních a evidenčních poplatků od 
povinných osob zůstanou zachovány ve stávající výši (přibližně 17 mil. Kč ročně). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dotčené podniky jsou ve srovnání se zahraničními konkurenty zatíženy evidenčním 
poplatkem a poplatky na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. S ohledem na 
výši těchto poplatků (cca 3 000 Kč/rok) lze předpokládat velmi malý vliv na jejich 
konkurenceschopnost.  

Dopady na podnikatelské prostředí 
Podniky s roční produkcí obalů do 300 kg a s obratem 4,5 mil. Kč -  25 mil. Kč musí plnit 
povinnosti § 10 až § 15 zákona o obalech, tj. musí být zapsáni v Seznamu osob, musí zasílat 
evidenci AOS a musí platit poplatky na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.  

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici údaje o obratu jednotlivých podnikajících osob 
uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, nevíme, kolik je podniků s obratem 4,5 mil. Kč 
až 25 mil. Kč a s celkovým množstvím obalů uvedených na trh nebo do oběhu 
nepřesahujícím 300 kg, byla administrativní zátěž propočítána na 1 takovýto subjekt. 
Administrativní zátěž 1 podniku s roční produkcí obalů do 300 kg a s obratem mezi 
4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč při plnění povinností § 10 až § 15 zákona o obalech je 4 982 Kč/rok. 

V souvislosti se zápisem do seznamu osob platí tyto podniky registrační poplatek ve výši 800 
Kč. Následně každý rok platí evidenční poplatek ve výši 800 Kč/ rok a náklady nebo poplatky 
na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů dle objemu obalů uvedených na trh 
nebo do oběhu.  

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územně samosprávní celky nejsou. 
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Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Pokud nebude předmětný bod novely přijat, spotřebitelé mohou i nadále hradit náklady na 
zajištění sdruženého plnění promítnuté do ceny výrobků, které uvádějí na trh podnikající 
osoby s obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč s roční produkcí obalů do 300 kg.  

Vzhledem k tomu, že tyto náklady na zajištění sdruženého plnění jsou v případě podniků 
s roční produkcí obalů menší než 300 kg nízké (do 3 000,- Kč za rok), je dopad na 
spotřebitele zanedbatelný. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

b) Varianta 1 

Výjimka z  plnění povinností stanovených § 10 až 15 platí pro podnikající osoby, které svou 
roční produkcí obalů nepřesahují 300 kg a ročním obratem nepřekročí 25 mil. Kč. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Státnímu fondu životního prostředí ČR se sníží příjmy z registračních a evidenčních poplatků 
od právnických osob, které svou roční produkcí obalů nepřesahují 300 kg a jejichž roční 
obrat je v rozmezí od 4,5 mil. Kč a 25 mil. Kč. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
V případě přijetí navrhované novely zákona o obalech dojde u podniků s produkcí obalů 
do 300 kg a obratem od 4,5 mil. Kč do 25 mil. Kč ke snížení nákladů na zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů (cca do 2 000 Kč/rok) a snížení nákladů na evidenční 
poplatek (800 Kč/rok). S ohledem na výši těchto nákladů lze předpokládat, že nová 
legislativní úprava nebude mít zásadní dopad na mezinárodní konkurenceschopnost těchto 
podniků. 
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Dopady na podnikatelské prostředí 
AOS se sníží příjmy z poplatků na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů od 
podnikajících osob s celkovým množstvím obalů uvedených na trh nebo do oběhu 
nepřesahujícím 300 kg a obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč.  

Podniky s obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a s celkovým množstvím obalů uvedených na trh 
nebo do oběhu nepřesahujícím 300 kg nemusí plnit povinnosti § 10 až § 15 zákona 
o obalech, tj. nemusí podávat návrh na zápis do seznamu osob, nemusí mít uzavřenou 
smlouvu o sdruženém plnění s AOS a nemusí plnit související povinnosti, zejména 
ohlašování evidence.  

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici údaje o obratu jednotlivých podnikajících osob 
uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, nevíme, kolik je podniků s obratem 4,5 mil. Kč 
až 25 mil. Kč a s celkovým množstvím obalů uvedených na trh nebo do oběhu 
nepřesahujícím 300 kg, byla administrativní zátěž propočítána na 1 takovýto subjekt. 
U jednoho podniku s obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a produkcí obalů do 300 kg dojde po 
přijetí novely zákona o obalech ke snížení administrativní zátěže o 4 928 Kč.  

Administrativní zátěž byla vyčíslena na základě údajů od AOS EKO-KOM a odborného 
odhadu pracovníků MŽP (viz tabulka 1). 

Uvedeným podnikům se sníží náklady na zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů. S ohledem na výši těchto poplatků (maximálně 6 000 Kč/1000 kg/rok) a objem 
produkovaných obalů (300 kg) se jedná pro podnikající subjekt o zanedbatelnou položku 
(cca 2 000 Kč/rok). Dotčené podniky neplatí v souvislosti se zápisem do seznamu osob 
registrační jednorázový poplatek ve výši 800 Kč a evidenční poplatky ve výši 800 Kč/rok.  

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územně samosprávní celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Podnikající osoby s obratem 4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a s roční produkcí obalů do 300 kg 
mohou v souvislosti s neplacením registračního a evidenčního poplatku a nákladů 
na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů snížit cenu balených výrobků. Snížení 
ceny je čistě v kompetenci daných podnikajících osob. S ohledem na výši uspořených 
nákladů však lze předpokládat, že k tomuto kroku subjekty nepřistoupí. 

Dopady na životní prostředí 
Tím, že se zvýší okruh podniků, které nemusí plnit povinnosti § 10 a 12, mohlo by dojít 
ke snížení míry recyklace a využití obalových odpadů v ČR. V porovnání s celkovým 
objemem obalů uvedených na trh v ČR se však jedná pouze o zanedbatelné množství obalů, 
které budou pravděpodobně z velké části zrecyklovány s ohledem na sdružený charakter 
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze strany AOS. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 
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Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

Tabulka 1: Výpočet AZ v novele právního předpisu 

 

 

Tabulka pro výpočet administrativní zátěže v novele právního předpisu:
Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Gestor: MŽP

r                                      C                                 T                        č                                        M                  X                   

A B C

(Počet 
dotčených 
subjektů)

 (Hodinové 
náklady)

 (Počet 
hodin)

(Četnost/        
Frekvence)  (r*č) (T*M*C)  

Kč/rok

Snížení regulační zátěže pro malé podniky (§ 15a)

Informační povinnost původní:

Podnikatelé - administrativní 
zátěž 1 podniku s roční 
produkcí obalů do 300 kg a s 
obratem mezi 4,5 mil. Kč -  25 
mil. Kč  při plnění povinností § 
10 až § 15 zákona o obalech X

zaměstnanec 
podniku s 
roční produkcí 
obalů do 300 
kg a s obratem 
mezi 4,5 mil. 
Kč -  25 mil. 
Kč 1 308 4 4 opakovaná 4 4 928

Informační povinnost novelizovaná:

Podnikatelé - administrativní 
zátěž 1 podniku s roční 
produkcí obalů do 300 kg s 
obratem mezi 4,5 mil. Kč -  25 
mil. Kč při neplnění povinností 
§ 10 až § 15 zákona o obalech X

zaměstnanec 
podniku s 
roční produkcí 
obalů do 300 
kg a s obratem 
mezi 4,5 mil. 
Kč -  25 mil. 
Kč 1 308 0 0 opakovaná 0 0

Snížení/Zvýšení administrativní zátěže o:

Podnikatelé - snížená 
administrativní zátěž 1 podniku 
s roční produkcí obalů do 300 
kg s obratem mezi 4,5 mil. Kč -  
25 mil. Kč při neplnění 
povinností § 10 až § 15 zákona 
o obalech X

zaměstnanec 
podniku s 
roční produkcí 
obalů do 300 
kg a s obratem 
mezi 4,5 mil. 
Kč -  25 mil. 
Kč -4 928

Informační                                   
povinnost/činnost

Původ informační Cílová 
skupina / 
pracovní 
zařazení

IP 
(jednorázová/
opakovaná)

Vysvětlivky k tabulce:
Informační povinnost - uvádí se popis všech informačních povinností a jejich činností vyplývající z daného právního předpisu

Původ informační povinnosti -  A  znamená, že obsah i forma  informační povinnosti byly přeneseny z předpisu ES/EU , 
                                                     B znamená, že obsah informa ční povinnosti byl p ř enesen z p ř edpisu ES/EU; 
                                                                    stanovení formy  informační povinnosti je  v pravomoci příslušných orgánů ČR
                                                     C znamená, že stanovení obsahu i formy informa ční povinnosti je pln ě v pravomoci příslušných orgánů ČR.
Cílová skupina/pracovní zařazení - uvede se stručný popis skupiny podnikatelů, na kterou se daná informační povinnost vztahuje nebo pracovní zařazení zaměstnance,  
                                                           který činnost v rámci podniku vykonává
r (Počet dotčených subjektů) - uvede se počet (odhad) dotčených podnikatelů nebo počet osob, které činnost v daném pracovním zařazení v podniku vykonávají
C (Hodinové náklady) - uvedou se hodinové náklady na výkon dané činnosti (v Kč)
T (Počet hodin) - uvede se počet hodin, které jsou potřeba na provedení dané činnosti 
č (Četnost/Frekvence) - uvede se kolikrát za rok je daná činnost vykonávána  (je-li jednou "za život" - uvede se jednorázově)
IP - uvede se slovně, zda s jedná o jednorázovou nebo opakovanou informační povinnost  
M (r*č) = počet dotčených subjektů x četnost/frekvence; M udává, kolikrát je daná 
činnost vykonávána podnikateli za rok
X (T*M*C) = celkové náklady vykonávané činnosti 
Náklady informační povinnosti = suma X (T*M*C) za činnosti, do kterých je informační povinnost rozdělena
Celková administrativní zátěž = součet nákladů všech informačních povinností plynoucích z právního předpisu

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEKAA6GU)



 
 

12 
 
 

Výpočet administrativní zátěže je proveden dle Standardního nákladového modelu s využitím 
Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo 
vnitra, 2007 a Metodiky měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2017. 

Hodinové sazby pro podnikatelský sektor vycházejí z průměrné mzdy roku 2017 (ČSÚ) pro 
sektor E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, 
s připočítáním 35 % odvodů na zdravotní a sociální pojištění a 43 % režijních nákladů, tzn. 
308 Kč/hod. 

1.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 2: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Státní fond životního prostředí 
ČR nepřijde o příjmy 
z registračních a evidenčních 
poplatků od osob, které svou 
roční produkcí obalů 
nepřesahují 300 kg a jejichž 
roční obrat je v rozmezí od 4,5 
mil. Kč a 25 mil. Kč

800 Kč/osoba

dotčené podniky jsou ve 
srovnání se zahraničními 
konkurenty zatíženy 
evidenčním poplatkem a 
poplatky na zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů 
z obalů

*

AOS nepřijde o příjmy 
z poplatků osob s obratem 4,5 
mil. Kč až 25 mil Kč a s roční 
produkcí obalů do 300 kg

*

administrativní zátěž - 
podnikající osoby s obratem 
4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a s 
roční produkcí obalů do 300 kg  
musí plnit povinnosti § 10 až § 
15 zákona o obalech

4 928 Kč/rok/1podnik

podnikající osoby s obratem 
4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a s 
roční produkcí obalů do 300 kg  
platí v souvislosti se zápisem 
do seznamu osob registrační a 
evidenční poplatek ve výši 800 
Kč, a to i v případě, že tento 
poplatek platí prostřednictvím 
AOS

800 Kč/osoba

spotřebitelé hradí náklady na 
zajištění sdruženého plnění 
promítnuté do ceny výrobků, 
které uvádějí na trh osoby 
s obratem 4,5 mil. Kč až 
25 mil. Kč s roční produkcí 
obalů do 300 kg.

*

Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

Dopady na spotřebitele

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEKAA6GU)



 
 

13 
 
 

 
 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Státní fond životního prostředí 
ČR přijde o příjmy 
z registračních a evidenčních 
poplatků od osob, které svou 
roční produkcí obalů 
nepřesahují 300 kg a jejichž 
roční obrat je v rozmezí od 4,5 
mil. Kč a 25 mil. Kč

800 Kč/osoba

u dotčených podniků dojde ke 
snížení nákladů na zajištění 
zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů a snížení 
nákladů na evidenční poplatek, 
tím se mírně zlepší mezinárodní 
konkurenceschopnost

*

AOS přijde o příjmy z poplatků 
osob s obratem 4,5 mil. Kč až 
25 mil. Kč a s roční produkcí 
obalů do 300 kg

*

Snížení administrativní zátěže - 
Podnikající osoby s obratem 
4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a s 
roční produkcí obalů do 300 kg  
nemusí plnit povinnosti § 10 až 
§ 15 zákona o obalech.

4 928 Kč/rok/1podnik

podnikající osoby s obratem 
4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a s 
roční produkcí obalů do 300 kg 
neplatí v souvislosti se zápisem 
do seznamu osob registrační a 
evidenční poplatek ve výši 800 
Kč, a to ani v případě, že tento 
poplatek v minulosti platil 
prostřednictvím AOS.

800 Kč/osoba

osoby s obratem 4,5 mil. Kč až 
25 mil. Kč s roční produkcí 
obalů do 300 kg mohou 
v souvislosti se skutečností, že 
nemusí hradit náklady na 
zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů, o tyto 
náklady snížit cenu balených 
výrobků. Snížení ceny je čistě 
v kompetenci daných osob.

*

tím, že se zvýší okruh podniků, 
které nemusí plnit povinnosti § 
10 a 12, mohlo by dojít ke 
snížení míry recyklace a využití 
obalových odpadů v ČR; 
v porovnání s celkovým 
objemem obalů uvedených na 
trh v ČR se však jedná pouze o 
zanedbatelné množství obalů, 
které navíc z velké části stejně 
budou využity s ohledem na 
sdružený charakter plnění 
povinností zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů 
ze strany AOS

-

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 1
snížení regulační 
zátěže pro malé 
podniky (§ 15a)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Sociální dopady

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR
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1.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť se jedná se 
o transpozici článku 8a odst. 1 písm. d) rámcové směrnice o odpadech.  

2 Povinnost AOS provádět tzv. ekomodulaci (§ 21 odst. 1 písm. i), 
§ 21c odst. 5) 

2.1 Důvod předložení a cíle 

2.1.1 Definice problému 
Jedná se o transpozici článku 8a odst. 4 písm. b) rámcové směrnice o odpadech, dle kterého 
členské státy zajistí, aby byly finanční příspěvky hrazené povinnými osobami v případě 
kolektivního plnění rozšířené odpovědnosti výrobce upravovány, pokud je to možné, 
pro jednotlivé výrobky nebo skupiny obdobných 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 (ekomodulace), a pokud možno na základě 
harmonizovaných kritérií, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu. 

2.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Za existujícího právního stavu je AOS dle § 21 odst. 1 písm. a) povinna stanovit podmínky 
uzavření smlouvy o sdruženém plnění pro všechny osoby jednotně a tak, aby žádný typ 
obalu nebyl neodůvodněně znevýhodněn v hospodářské soutěži. Tato povinnost je v přímém 
rozporu s požadavkem na ekomodulaci.  

2.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a) Povinné osoby – budou finančně motivovány k uvádění environmentálně 

příznivějších obalů na trh. 
b) AOS – bude mít širší možnosti při sestavování sazebníků v tom ohledu, že výše 

poplatků již nebude muset odrážet pouze reálné náklady na sdružené plnění, ale 
bude moci odrážet i životní cyklus obalů. 

c) Spotřebitelé – v ceně výrobku bude promítnuta úprava příspěvků, které platí povinné 
osoby AOS. 

2.1.4 Popis cílového stavu 
AOS při sestavování sazebníků bude u jednotlivých obalových materiálů zohledňovat kromě 
reálných nákladů také jejich životní cyklus, čímž budou povinné osoby finančně motivovány 
k uvádění environmentálně příznivějších obalů na trh. 
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2.1.5 Zhodnocení rizika 
Stávající stav, kdy AOS je povinna dle § 21 odst. 1 písm. a) stávajícího zákona stanovit 
podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění pro všechny osoby jednotně a tak, aby 
žádný typ obalu nebyl neodůvodněně znevýhodněn v hospodářské soutěži, neumožňuje 
provádět ekomodulaci, a České republice tak hrozí zahájení infringementového řízení 
ze strany Evropské komise. 

2.2 Návrh variant řešení 

2.2.1 Varianta 0 
AOS za stávajícího právního stavu nesmí žádný typ obalu neodůvodněně znevýhodňovat 
v hospodářské soutěži, čímž je mu v podstatě zamezeno provádět ekomodulaci, kterou nové 
směrnice EU požadují. 

2.2.2 Varianta 1 
AOS budou povinny provádět ekomodulaci, tj. budou do struktury poplatků za sdružené 
plnění promítat životní cyklus jednotlivých obalových materiálů.  

2.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

2.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Ponechání současného stavu, kdy AOS nesmí dle § 21 odst. 1 písm. a) stávajícího zákona 
žádný typ obalu neodůvodněně znevýhodňovat v hospodářské soutěži.  

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Při ponechání současné legislativní úpravy, která neumožňuje AOS provádět ekomodulaci, 
lze tedy očekávat, bude ze strany EK zahájeno infringementové řízení. S ohledem na soudní 
praxi lze reálně očekávat, že v případě ČR by výše paušální pokuty i penále mohla být cca 
10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč denně, tj. cca 8 370 000 Kč měsíčně) a 2 000 000 € 
jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). Tyto náklady by byly hrazeny z rozpočtové kapitoly resortu, 
který je gestorem, tedy v tomto případě z rozpočtu MŽP. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 
AOS neprovádí tzv. ekomodulaci a při sestavování sazebníků promítá do výše poplatků 
u jednotlivých obalových materiálů pouze reálné náklady na sdružené plnění. Podnikatelé 
nejsou ekonomicky motivováni k volbě environmentálně příznivějších obalů. 

AOS ani podnikajícím subjektům tato varianta neovlivní náklady ani příjmy. 
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Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na občany nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Podnikatelské subjekty nejsou motivovány k využívání environmntálně vhodnějších 
materiálů, protože poplatky u jednotlivých obalových materiálů zohledňují pouze reálné 
náklady na sdružené plnění.  

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

b) Varianta 1 

AOS budou povinny provádět ekomodulaci, tj. budou do struktury poplatků za sdružené 
plnění promítat životní cyklus jednotlivých obalových materiálů. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
V případě včasného přijetí nové legislativy nehrozí ČR infringementové řízení. ČR tak 
nebude muset platit paušální pokutu a penále ve výši cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč 
denně, tj. cca 8 370 000 Kč měsíčně) a 2 000 000 € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč).  

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 
AOS, která provádí tzv. ekomodulaci, promítne do výše poplatků pro jednotlivé výrobky nebo 
skupiny obdobných výrobků nejen reálné náklady na sdružené plnění, ale zohlední také 
životní cyklus jednotlivých výrobků nebo skupiny obdobných výrobků. Dojde ke zvýšení 
administrativní zátěže v důsledku rozšíření kalkulace poplatků, a to o 14 784 Kč/rok.  

Administrativní zátěž byla vyčíslena na základě odborného odhadu pracovníků MŽP 
(viz tabulka 3). 
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AOS si také bude muset za účelem provedení tzv. ekomodulace nechat vypracovat 
odbornou studii, která bude sloužit jako podklad pro její realizaci. Předpokládané 
jednorázové náklady na vypracování této studie činí cca 200 tis. Kč. 

Dojde ke změně příjmů AOS z vybraných poplatků za sdružené plnění. Vzhledem k tomu, 
že není známo, jak AOS tyto poplatky nastaví a jak budou s ohledem na výši těchto poplatků 
povinné osoby motivovány ke změně, nelze tuto změnu příjmů AOS kvantifikovat.  

V případě, že AOS bude provádět ekomodulaci, dojde pro jednotlivé podnikatelské subjekty 
ke změně poplatků na zajištění sdruženého plnění a to v závislosti na tom, jak 
environmentálně šetrné obaly používají. Vzhledem k tomu, že není známo nastavení 
poplatků AOS, nelze konkrétní dopad na podnikatelské subjekty v současné době 
kvantifikovat. Lze očekávat, že tuto změnu poplatků promítne podnikatelský subjekt do 
konečné ceny výrobku. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na občany nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Pokud se výrobci nechají výše uvedeným opatřením motivovat, zvýší se podíl zboží 
s obalem příznivějším k životnímu prostředí, aniž by se tato změna negativně promítla 
do ceny výrobku. Je možné, že se však tato změna promítne do ceny výrobku pro 
spotřebitele pozitivně a spotřebitel tedy zakoupením baleného výrobku zatíží v porovnání 
se současným stavem méně životní prostředí, a současně zaplatí méně za výrobek. 

Pokud budou povinné osoby i nadále uvádět na trh obaly, které budou ekomodulací 
znevýhodněny, projeví se toto znevýhodnění do ceny výrobků. Spotřebitel pak bude 
ekonomicky motivován k volbě environmentálně šetrnějších obalů, neboť méně příznivé 
obaly zatížené ekomodulací budou dražší. 

Dopady na životní prostředí 
Stanovení rozdílné úrovně poplatků za sdružené plnění povede k motivaci výrobců používat 
environmentálně šetrnější obaly. Dojde ke zvýšení recyklace a sníží se skládkování 
a energetické využití. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Riziko ovlivňování AOS při určování skupin obalů, které mají být v rámci ekomodulace 
zvýhodňovány či nezvýhodňovány, ze strany povinných osob. Evropská komise by měla  
k této problematice teprve v budoucnu vydat informační materiály, jakým způsobem by měla 
být ekomodulace v praxi realizována. Vhledem k tomu, že směrnice o odpadech stanovuje 
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ekomodulaci jako povinnost pro výrobce, resp. systémy rozšířené odpovědnosti výrobců, 
nejsou tato potenciální korupční rizika na straně státní správy, ale na straně AOS. 
Ministerstvo by v této souvislosti mělo být v pozici dozorového orgánu, a to s ohledem 
na kompetenci kontrolovat činnost AOS. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

Tabulka 3: Výpočet AZ v novele právního předpisu 

 

 

Tabulka pro výpočet administrativní zátěže v novele právního předpisu:
Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Gestor: MŽP

r                                      C                                 T                        č                                        M                  X                   

A B C

(Počet 
dotčených 
subjektů)

 (Hodinové 
náklady)

 (Počet 
hodin)

(Četnost/        
Frekvence)  (r*č) (T*M*C)  

Kč/rok

Povinnost AOS provádět tzv. ekomodulaci (§ 21 odst. 1 písm. i), § 21c odst. 5)
Informační povinnost původní:

Podnikatelé - AOS nemá 
administrativní zátěž spojenou s 
prováděním tzv. ekomodulace, 
výše poplatků odráží pouze 
reálné náklady na sdružené 
plnění,  při sestavování 
sazebníků u jednotlivých 
obalových materiálů 
zohledňuje jen reálné náklady X

zaměstnanci 
AOS 0 308 0 0 0 0

Informační povinnost novelizovaná:

Podnikatelé - administrativní 
zátěž AOS, která provádí tzv. 
ekomodulaci, výše poplatků již 
nemusí odrážet pouze reálné 
náklady na sdružené plnění, při 
sestavování sazebníků u 
jednotlivých obalových 
materiálů zohledňuje kromě 
reálných nákladů také jejich 
životní cyklus X

zaměstnanci 
AOS 2 308 24 1 jednorázově 2 14 784

Snížení/Zvýšení administrativní zátěže o:
Podnikatelé - zvýšená 
administrativní zátěž AOS, 
která provádí tzv. ekomodulaci, 
výše poplatků již nemusí 
odrážet pouze reálné náklady 
na sdružené plnění, při 
sestavování sazebníků u 
jednotlivých obalových 
materiálů zohledňuje kromě 
reálných nákladů také jejich 
životní cyklus X

zaměstnanci 
AOS 14 784

Informační                                   
povinnost/činnost

Původ informační Cílová 
skupina / 
pracovní 
zařazení

IP 
(jednorázová
/opakovaná)

Vysvětlivky k tabulce:
Informační povinnost - uvádí se popis všech informačních povinností a jejich činností vyplývající z daného právního předpisu

Původ informační povinnosti -  A  znamená, že obsah i forma  informační povinnosti byly přeneseny z předpisu ES/EU , 
                                                     B znamená, že obsah informa ční povinnosti byl p ř enesen z p ř edpisu ES/EU; 
                                                                    stanovení formy  informační povinnosti je  v pravomoci příslušných orgánů ČR
                                                     C znamená, že stanovení obsahu i formy informa ční povinnosti je pln ě v pravomoci příslušných orgánů ČR.
Cílová skupina/pracovní zařazení - uvede se stručný popis skupiny podnikatelů, na kterou se daná informační povinnost vztahuje nebo pracovní zařazení zaměstnance,  
                                                           který činnost v rámci podniku vykonává
r (Počet dotčených subjektů) - uvede se počet (odhad) dotčených podnikatelů nebo počet osob, které činnost v daném pracovním zařazení v podniku vykonávají
C (Hodinové náklady) - uvedou se hodinové náklady na výkon dané činnosti (v Kč)
T (Počet hodin) - uvede se počet hodin, které jsou potřeba na provedení dané činnosti 
č (Četnost/Frekvence) - uvede se kolikrát za rok je daná činnost vykonávána  (je-li jednou "za život" - uvede se jednorázově)
IP - uvede se slovně, zda s jedná o jednorázovou nebo opakovanou informační povinnost  
M (r*č) = počet dotčených subjektů x četnost/frekvence; M udává, kolikrát je daná 
činnost vykonávána podnikateli za rok
X (T*M*C) = celkové náklady vykonávané činnosti 
Náklady informační povinnosti = suma X (T*M*C) za činnosti, do kterých je informační povinnost rozdělena
Celková administrativní zátěž = součet nákladů všech informačních povinností plynoucích z právního předpisu
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Výpočet administrativní zátěže je proveden dle Standardního nákladového modelu s využitím 
Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo 
vnitra, 2007, Metodiky měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2017. 

Hodinové sazby pro podnikatelský sektor vycházejí z průměrné mzdy roku 2017 (ČSÚ) pro 
sektor E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, 
s připočítáním 35 % odvodů na zdravotní a sociální pojištění a 43 % režijních nákladů, tzn. 
308 Kč/hod. 

2.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 4: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

při ponechání současné 
legislativní úpravy bude ze 
strany EK zahájeno 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

AOS nemá administrativní 
zátěž spojenou s prováděním 
tzv. ekomodulace, výše 
poplatků odráží pouze reálné 
náklady na sdružené plnění,  
při sestavování sazebníků u 
jednotlivých obalových 
materiálů zohledňuje jen 
reálné náklady

-

AOS nemusí vypracovávat 
(jednorázově) odbornou 
studii, která bude sloužit jako 
podklad pro realizaci tzv. 
ekomodulace.

200 000 Kč/rok

Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

Ostatní
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2.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť se jedná o transpozici 
článku 8a odst. 4 písm. b) rámcové směrnice o odpadech a prostřednictvím motivace 
výrobců přispívá k plnění cílů v oblasti odpadového hospodářství, zejména ke zvýšení 
recyklace obalových odpadů a snížení skládkování nevyužitelných odpadů z obalů.  

V případě nepřijetí varianty 1 České republice hrozí zahájení infringementového řízení 
ze strany Evropské komise.   
 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

zvýšená administrativní zátěž 
AOS, která provádí tzv. 
ekomodulaci, výše poplatků již 
nemusí odrážet pouze reálné 
náklady na sdružené plnění, 
při sestavování sazebníků u 
jednotlivých obalových 
materiálů zohledňuje kromě 
reálných nákladů také jejich 
životní cyklus

14 784 Kč/rok

vypracování (jednorázově) 
odborné studie, která bude 
sloužit jako podklad pro 
realizaci tzv. ekomodulace

200 000 Kč/studie

pokud se výrobci nechají 
opatřením motivovat, zvýší 
se podíl zboží s obalem 
příznivějším k životnímu 
prostředí, aniž by se tato 
změna negativně promítla do 
ceny výrobku. Je možné, že 
se však tato změna promítne 
do ceny výrobku pro 
spotřebitele pozitivně a 
spotřebitel tedy zakoupením 
baleného výrobku zatíží 
v porovnání se současným 
stavem méně životní 
prostředí, a současně zaplatí 
méně za výrobek

*

jedná se o nástroj, který 
motivuje jak výrobce, tak 
spotřebitele k preferenci 
environmentálně šetrnějších 
obalů

***

riziko ovlivňování AOS při 
určování skupin obalů, které 
mají být v rámci ekomodulace 
zvýhodňovány či 
nezvýhodňovány, ze strany 
povinných osob

***

Ostatní

2. Varianta 1

povinnost AOS provádět 
tzv. ekomodulaci (§ 21 
odst. 1 písm. i), § 21c 

odst. 5)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Korupční rizika
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3 Postupné smluvní zajišťování povinnosti zpětného odběru 
v obcích v prvním roce působení AOS (§ 17 odst. 3 písm. e) 
bod 7, § 17 odst. 4 písm. a), § 21 odst. 1 písm. f) a g)) 

3.1 Důvod předložení a cíle 

3.1.1 Definice problému 

V posledních letech Ministerstvo životního prostředí vedlo několik řízení s žadateli 
o autorizaci, ze kterých při uplatňování stávajícího výkladu zákona o obalech ohledně 
dostatečné četnosti a dostupnosti sběrných míst, vyvstaly některé praktické zkušenosti. Noví 
žadatelé o autorizaci tvrdí, že smluvní zajištění stejného počtu obcí a stejného podílu 
obyvatel v nich žijících jako je požadováno prostřednictvím rozhodnutí o autorizaci po 
stávající a jediné AOS EKO-KOM, a.s. je z praktického hlediska nemožné. Zástupci obcí se 
totiž údajně obávají, že pokud přislíbí spolupráci s dosud neautorizovaným žadatelem 
o autorizaci, byla by ohrožena jejich spolupráce se stávající AOS. Z tohoto důvodu byly 
navrženy kvóty pro postupné smluvní zajišťování povinnosti zpětného odběru v obcích 
v prvním roce působení AOS. 

3.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Podle stávajícího výkladu § 10 musí žadatel o autorizaci ke dni podání žádosti prokázat, že 
zajistil dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost, která regionálně pokrývá celou 
Českou republiku.  

3.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a) AOS (již na trhu), které budou muset v 1. roce působení nové AOS pokrývat náklady na 

zajištění zpětného odběru odpadů z obalů ve sběrných místech, které nebudou mít 
smluvně zajištěny AOS nově vstupující na trh do dne dosažení podílů podle § 10 odst. 2 
a 3, 

b) nové AOS v prvním roce působení, které budou muset v 1. roce působení kompenzovat 
náklady na zajištění zpětného odběru odpadů z obalů ve sběrných místech, které 
nebudou mít smluvně zajištěny, stávajícím AOS, které tyto náklady hradí obcím místo 
nich, 

c) obce, kterým AOS platí za zajištění zpětného odběru odpadů z obalů. 

3.1.4 Popis cílového stavu 
V § 17 je navrženo nové ustanovení odst. 4 písm. a), podle kterého musí mít žadatel ke dni 
podání žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci odchylně od § 10 odst. 2 a 3 smluvně 
zajištěn pouze takový počet sběrných míst, aby podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž 
území je žadatel povinen zajišťovat zpětný odběr, činil z celkového počtu obyvatel České 
republiky minimálně 25 %, a aby podíl obcí, na jejichž území je žadatel povinen zajišťovat 
zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí v České republice minimálně 25 %. 
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Na toto ustanovení pak z hlediska postupného smluvního zajišťování povinnosti zpětného 
odběru v obcích ze strany žadatelů o autorizaci navazuje nově navržené ustanovení § 21 
odst. 1 písm. f) a g). Ta stanovují parametry postupného smluvního zajišťování povinnosti 
zpětného odběru v obcích ze strany nových AOS v prvním roce jejich působení. Povinnost 
dosáhnout požadovaných parametrů sběrné sítě podle § 10 odst. 2 a 3 pro AOS, tedy aby 
podíl obcí, na jejichž území AOS zajišťuje zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst, činil 
z celkového počtu obcí v České republice minimálně 90 % a podíl obyvatel žijících v obcích, 
na jejichž území AOS zajišťuje zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst, činil minimálně 
90 % z celkového počtu obyvatel České republiky, je odložena o rok. 

3.1.5 Zhodnocení rizika 
Žadatelé o autorizaci by nadále byli nuceni ke dni podání žádosti prokázat, že zajistili 
dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost, která regionálně pokrývá celou 
Českou republiku. Toto je pro nové žadatele o autorizaci organizačně a časově náročné, tím 
dochází k oddálení vstupu nových AOS na trh. 

3.2 Návrh variant řešení 

3.2.1 Varianta 0 
Žadatelé o autorizaci by nadále byli nuceni ke dni podání žádosti prokázat, že zajistili 
dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost, která regionálně pokrývá celou 
Českou republiku. 

3.2.2 Varianta 1 
Nové AOS mají možnost postupného smluvního zajišťování povinnosti zpětného odběru 
v obcích v prvním roce působení. 

3.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Ponechání současného stavu, kdy je nutno pokrýt ze strany žadatelů o autorizaci sběrnými 
místy celou ČR. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nejsou. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Pro nové žadatele o autorizaci je za stávající právní úpravy obtížné vstoupit na trh. 
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Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Zástupci obcí se obávají, že pokud přislíbí spolupráci s dosud neautorizovaným žadatelem 
o autorizaci, byla by ohrožena jejich spolupráce se stávající AOS.  

Sociální dopady 

Sociální dopady nejsou. 

Dopady na spotřebitele 

Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 

Za stávajícího právního stavu musí nové AOS již od samotného vstupu na trh zajišťovat 
zpětný odběr ve stejném rozsahu jako stávající AOS. Tím by mělo být zajištěno, že se vstup 
nové AOS na trh negativně neprojeví na úrovni zpětného odběru v jednotlivých obcích. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 

Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

b) Varianta 1 

AOS mají oproti stávajícímu právnímu stavu možnost postupného smluvního zajišťování 
povinnosti zpětného odběru v obcích podle časově rozlišených parametrů. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nejsou. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Žadatelé o autorizaci mají oproti stávajícímu právnímu stavu za předpokladu dostatečného 
finančního zajištění usnadněn vstup na trh. 
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Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Navzdory možnosti spolupráce s větším počtem AOS bude pravděpodobně panovat nejistota 
jakým způsobem a zda v celém rozsahu AOS nově vstupující na trh bude prostřednictvím 
stávající AOS kompenzovat náklady obcím v regionech, v kterých nově vstupující AOS 
nebude mít s obcemi uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru. 

Sociální dopady 

Sociální dopady nejsou. 

Dopady na spotřebitele 

Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 

Pokud bude řádně fungovat mechanizmus kompenzace nákladů nově vstupujících AOS na 
trh v nezasmluvněných lokalitách, nebude mít tato varianta negativní vliv na životní prostředí. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 

Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 
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3.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 5: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

pro nové žadatele o 
autorizaci je za stávající 
právní úpravy obtížné 
vstoupit na trh

***

zástupci obcí se obávají, že 
pokud přislíbí spolupráci 
s dosud neautorizovaným 
žadatelem o autorizaci, byla 
by ohrožena jejich 
spolupráce se stávající 
AOS

**

nové AOS musí již od 
samotného vstupu na trh 
zajišťovat zpětný odběr 
ve stejném rozsahu jako 
stávající AOS, tím by 
mělo být zajištěno, že se 
vstup nové AOS na trh 
negativně neprojeví na 
úrovni zpětného odběru 
v jednotlivých obcích

**

Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní
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3.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť tato varianta umožňuje 
novým AOS postupně uzavírat smlouvy s obcemi o zajišťování povinnosti zpětného odběru 
v obcích v prvním roce působení. Žadatelé o autorizaci tím pádem budou mít oproti 
stávajícímu právnímu stavu za předpokladu dostatečného finančního zajištění usnadněn 
vstup na trh. 
Přesto, že se oproti stávajícímu právnímu stavu jedná o zmírnění požadavku kladených na 
AOS, za předpokladu řádného fungování mechanizmu kompenzace nákladů nově 
vstupujících AOS na trh v nezasmluvněných lokalitách, nebude mít tato varianta negativní 
vliv na životní prostředí. 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

žadatelé o autorizaci mají 
oproti stávajícímu 
právnímu stavu za 
předpokladu 
dostatečného finančního 
zajištění usnadněn vstup 
na trh

***

navzdory možnosti 
spolupráce s větším počtem 
AOS bude pravděpodobně 
panovat nejistota jakým 
způsobem a zda v celém 
rozsahu AOS nově 
vstupující na trh bude 
prostřednictvím stávající 
AOS kompenzovat náklady 
obcím v regionech, 
v kterých nově vstupující 
AOS nebude mít s obcemi 
uzavřenou smlouvu o 
zajištění zpětného odběru

*

pokud bude řádně 
fungovat mechanizmus 
kompenzace nákladů 
nově vstupujících AOS 
na trh v nezasmluvněných 
lokalitách, nebude mít 
tato varianta negativní 
vliv na životní prostředí

**

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 1

Postupné smluvní 
zajišťování povinnosti 

zpětného odběru v obcích 
v prvním roce působení 
AOS (§ 17 odst. 3 písm. 

e) bod 7, § 17 odst. 4 
písm. a), § 21 odst. 1 

písm. f) a g))

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní
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4 Rozšíření povinnosti ověřování evidence pro AOS (§ 23a, 23b, 
23c) 

4.1 Důvod předložení a cíle 

4.1.1 Definice problému 
Jedná se o transpozici článku 8a odst. 3 písm. d) rámcové směrnice o odpadech, dle kterého 
členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 
vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců, 
zavedl odpovídající mechanismus vnitřní kontroly podporovaný v příslušných případech 
pravidelnými nezávislými audity, za účelem hodnocení svého finančního řízení včetně 
dodržování požadavků stanovených v odst. 4 písm. a) a b) rámcové směrnice o odpadech 
a kvality údajů shromažďovaných a vykazovaných v souladu s odst. 1 písm. c) 
a s požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006. 

4.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Za existujícího právního stavu mají AOS dle § 23 odst. 1 písm. b) zajistit prostřednictvím 
auditora ověření vedení evidence množství obalů a množství odpadů z obalů, k nimž 
se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění a vypracování zprávy o jejím ověření.  
Auditorem nesmí být osoba, která má k autorizované společnosti zvláštní vztah podle § 20 
odst. 8. Další požadavky na ověřování zákon o obalech neobsahuje, požadavky 
na ověřování dat jsou obsaženy v rozhodnutí o autorizaci AOS. 

4.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a) AOS – bude muset zajistit ověřování údajů, viz popis cílového stavu. 
b) Povinné osoby – poskytují součinnost ověřovateli. 
c) Osoby, které pro autorizovanou společnost zajišťují zpětný odběr, svoz, zpracování 

či jiné nakládání s obaly nebo odpady z obalů – poskytují součinnost ověřovateli. 
d) Původci odpadů, se kterými má AOS uzavřenou smlouvu, na základě které tito 

původci poskytují AOS údaje o množství odpadů z obalů a způsobech nakládání 
s nimi – poskytují součinnost ověřovateli. 

e) MŽP, které vydává rozhodnutí o akreditaci ve smyslu § 23c odst. 1. 

4.1.4 Popis cílového stavu 
AOS je povinna mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ověřenu auditorem včetně 
zprávy o ověření účetní závěrky. 

AOS bude povinna prostřednictvím ověřovatele ověřovat: 

• správnost a úplnost údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu, které 
povinné osoby, jež mají s autorizovanou společností uzavřenu smlouvu o sdruženém 
plnění podle § 13 odst. 1 písm. c), vykázaly autorizované společnosti,  

• správnost a úplnost vedení evidencí podle § 23 odst. 1 písm. a) až d),  
• splnění povinností podle § 21 odst. 1 písm. g) a i) za příslušný kalendářní rok. 
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Ověřovatel vypracuje o provedených ověřeních zprávu.  

AOS bude dále povinna zajistit, aby ověřovatel ověřil správnost a úplnost údajů 
vykazovaných autorizované společnosti osobami a původci podle § 23 odst. 1 písm. c) 
a obcemi. Ověřovatel vypracuje závěrečné shrnutí obsahující seznam osob, u kterých bylo 
provedeno ověření údajů, a souhrnné výsledky tohoto ověření. 

AOS bude povinna zajistit ověření v každém roce, ve kterém je oprávněna k zajišťování 
sdruženého plnění. Zprávy o ověření a závěrečné shrnutí je AOS povinna zaslat Ministerstvu 
životního prostředí nejpozději do 6 měsíců od skončení ověřovaného období. Souhrnné 
výsledky ověření je AOSt povinna poskytnout Ministerstvu životního prostředí na jeho 
vyžádání. 

4.1.5 Zhodnocení rizika 
Pokud bude zachován stávající stav a AOS nebudou povinny provádět ověření údajů 
v dostatečném rozsahu, hrozí České republice zahájení infringementového řízení ze strany 
Evropské komise.  

V případě vstupu jiné AOS na trh, která na povinnost ověření evidence osob nakládajících 
s odpady, nepřistoupí, není při současné právní úpravě legislativní cesta, jak ji k tomuto 
ověřování přimět. 

4.2 Návrh variant řešení 

4.2.1 Varianta 0 
Ponechání současného stavu, kdy AOS prostřednictvím auditora zajišťují pouze ověření 
vedení evidence množství obalů a množství odpadů z obalů, k nimž se vztahují jí uzavřené 
smlouvy o sdruženém plnění a vypracování zprávy o jejím ověření. Povinnost AOS zajišťovat 
rovněž ověření evidence osob, které nakládají s odpady, je zakotvena pouze v rozhodnutí 
o autorizaci.  

4.2.2 Varianta 1 
AOS bude povinna prostřednictvím auditora ověřovat řádnou nebo mimořádnou účetní 
závěrku. 

AOS bude povinna prostřednictvím ověřovatele ověřovat: 

• správnost a úplnost údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu, které 
povinné osoby, jež mají s autorizovanou společností uzavřenu smlouvu o sdruženém 
plnění podle § 13 odst. 1 písm. c), vykázaly autorizované společnosti,  

• správnost a úplnost vedení evidencí podle § 23 odst. 1 písm. a) až d),  
• splnění povinností podle § 21 odst. 1 písm. g) a i) za příslušný kalendářní rok. 

Ověřovatel vypracuje o provedených ověřeních zprávu.  
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AOS bude dále povinna zajistit, aby ověřovatel ověřil správnost a úplnost údajů 
vykazovaných autorizované společnosti osobami a původci podle § 23 odst. 1 písm. c) 
a obcemi. Ověřovatel vypracuje závěrečné shrnutí obsahující seznam osob, u kterých bylo 
provedeno ověření údajů, a souhrnné výsledky tohoto ověření. 

AOS bude povinna zajistit ověření v každém roce, ve kterém je autorizovaná společnost 
oprávněna k zajišťování sdruženého plnění. Zprávy o ověření a závěrečné shrnutí je AOS 
povinna Ministerstvu životního prostředí zaslat nejpozději do 6 měsíců od skončení 
ověřovaného období. Souhrnné výsledky ověření je autorizovaná společnost povinna 
poskytnout Ministerstvu životního prostředí na jeho vyžádání. 

4.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

4.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Ponechání současného stavu, kdy AOS má zajistit prostřednictvím auditora pouze ověření 
vedení evidence množství obalů a množství odpadů z obalů, k nimž se vztahují jí uzavřené 
smlouvy o sdruženém plnění a vypracování zprávy o jejím ověření. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Při ponechání současné legislativní úpravy bude ze strany EK zahájeno infringementové 
řízení. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že v případě ČR by výše paušální 
pokuty i penále mohla být cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč denně, tj. cca 8,37 mil. Kč 
měsíčně) a 2 mil. € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). Tyto náklady by byly hrazeny 
z rozpočtové kapitoly resortu, který je gestorem, tedy v tomto případě z rozpočtu MŽP. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 
AOS hradí náklady na auditory.  

Náklady na audity povinných osob se pohybují v rozsahu desítek až několika set tisíc Kč. 
V rámci auditu musí dojít k auditu celého IČO povinné osoby.  Rozsah auditu je dán 
především spektrem činnosti, počtem odštěpných závodů, homogenitě produkce a taktéž 
i ochotě spolupracovat na auditu. Průměrná cena auditu v roce 2017 byla 52.000 Kč  bez 
DPH. Vzhledem k tomu, že současná AOS musí každoročně realizovat audit pro alespoň 
20 % celého obalového toku zpoplatněných obalů pro jedno použití, odhadujeme náklady na 
realizaci auditů povinných osob činní cca 208 mil Kč. Dále současná AOS musí každoročně 
realizovat 25 % celého množství odpadů z obalů, jejichž využití zajistila AOS v průběhu 
kalendářního roku. Náklady na tuto část ověřování údajů však nejsou známy. 

Sociální dopady 
Dopady na občany nejsou. 
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Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

b) Varianta 1 

AOS mají dle zákona povinnost zajistit ověřování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a 
ověřování údajů v rozsahu uvedeném v kapitole 3.1.4. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
V případě včasného přijetí nové legislativy nehrozí ČR infringementové řízení. ČR tak 
nebude muset platit paušální pokutu a penále ve výši cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč 
denně, tj. cca 8,37 mil. Kč měsíčně) a 2 000 000 € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). 

Dojde ke zvýšení administrativní zátěže zaměstnanců MŽP v souvislosti s posuzováním 
a vydáváním rozhodnutí o akreditaci ve smyslu § 23c, odst. 1, a to o 13 888 Kč / rok.  

Administrativní zátěž bude hrazena v rámci narozpočtovaného limitu finančních prostředků 
pro kapitolu MŽP na příslušný rok. Zaměstnanci MŽP budou tuto činnost provádět 
na základě svých pracovních kompetencí, nepředpokládá se personální navýšení.  

Tato administrativní zátěž byla vyčíslena na základě odborného odhadu pracovníků MŽP 
(viz tabulka 6). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 
V souvislosti s novou povinností AOS mít ověřenou správnost a úplnost vedení evidencí 
podle § 23 odst. 1 písm. a) až d) ověřené splnění povinností podle § 21 odst. 1 písm. g) a i) 
za příslušný kalendářní rok, narostou AOS náklady. Navýšení těchto nákladů nelze 
v současné době kvantifikovat, protože stanovení ceny je předmětem obchodního vztahu 
AOS a není znám ani rozsah prováděných činností v průběhu auditu. V závislosti na zvýšení 
rozsahu ověřování se zvýší náklady AOS na zajištění ověřování evidence. Lze předpokládat, 
že navýšení nákladů promítne AOS do výše poplatků na zajištění sdruženého plnění. 
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AOS se zvýší jednorázová administrativní zátěž za najímání ověřovatele a součinnost 
s ověřovatelem a to o 2 464 Kč/rok. 

Novým požadavkem na ověření vzniká podnikatelská příležitost. Lze předpokládat, 
že náklady spojené s provedením ověření zohlední ověřovatel v ceně za provedenou službu.  

Povinné osoby, osoby, které pro AOS zajišťují zpětný odběr (obce), svoz, zpracování či jiné 
nakládání s obaly nebo odpady z obalů a původci odpadů, se kterými má autorizovaná 
společnost uzavřenou smlouvu, musí poskytnout součinnost ověřovateli. V souvislosti 
s rozšířením ověřovacích povinností zajišťovaných ověřovatelem, lze očekávat, že uvedené 
dotčené subjekty budou povinny poskytovat vyšší součinnost. Rozsah zvýšení této 
součinnosti nelze v současnosti odhadnout, a tudíž nelze kvantifikovat ani zvýšení AZ 
u povinných osob. V případě, že povinné osoby nebudou součinnost poskytovat, AOS může 
vymáhat smluvní pokutu, jejíž výše není v současné době známá. 

Podnikatelský subjekt, který bude chtít poskytovat službu ověřování dle tohoto návrhu, bude 
muset úspěšně absolvovat akreditační řízení. Vznikne mu tak jednorázová administrativní 
zátěž, která činí 12 320 Kč. 

Administrativní zátěž byla vyčíslena na základě údajů od AOS EKO-KOM a odborného 
odhadu pracovníků MŽP (viz tabulka č. 6). 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
V souvislosti s rozšířením ověřovacích povinností zajišťovaných ověřovatelem, lze očekávat, 
že obce budou povinny poskytovat vyšší součinnost. Rozsah zvýšení této součinnosti nelze 
v současnosti odhadnout, a tudíž nelze kvantifikovat ani zvýšení AZ na straně obcí. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Lze očekávat, že v souvislosti s navýšením požadavků na ověřování a s tím spojeným 
zvýšením nákladů AOS na toto ověřování dojde k navýšení poplatků za sdružené plnění, 
které podnikatelské subjekty promítnou do konečné ceny výrobku, kterou platí spotřebitelé. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 
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Tabulka 6: Výpočet AZ v novele právního předpisu 

 

 
 

Tabulka pro výpočet administrativní zátěže v novele právního předpisu:
Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Gestor: MŽP

r                                      C                                 T                        č                                        M                  X                   

A B C

(Počet 
dotčených 
subjektů)

 (Hodinové 
náklady)

 (Počet 
hodin)

(Četnost/        
Frekvence)  (r*č) (T*M*C)  

Kč/rok

Rozšíření povinnosti ověřování evidence pro AOS (§ 23a, 23b, 23c)
Informační povinnost původní:
SR a ostatní VR - 
administrativní zátěž 
zaměstnanců MŽP v souvislosti 
s nečinností v rámci posuzování 
žádostí a vydávání rozhodnutí o 
akreditaci ve smyslu § 23c, 
odst. 1. X zaměstnanci MŽP 0 434 0 0 0 0

Podnikatelé - administrativní 
zátěž AOS za najímání auditora 
a součinnost s auditorem X zaměstnanci AOS 0 308 0 0 jednorázově 0 0

Podnikatelé - auditoři nemusí 
žádat o akreditaci X

zaměstnanci 
auditorů 0 308 0 0 jednorázově 0 0

Informační povinnost novelizovaná:
SR a ostatní VR - 
administrativní zátěž 
zaměstnanců MŽP v souvislosti 
s posuzováním žádostí a 
vydáváním rozhodnutí o 
akreditaci ve smyslu § 23c, 
odst. 1. X zaměstnanci MŽP 1 434 16 2 opakovaně 2 13 888
Podnikatelé - administrativní 
zátěž AOS za najímání 
ověřovatele a součinnost s 
ověřovatelem X zaměstnanci AOS 1 308 8 1 jednorázově 1 2 464
Podnikatelé - ověřovatelé, musí 
žádat o akreditaci X

zaměstnanci 
ověřovatelů 1 308 40 1 jednorázově 1 12 320

Snížení/Zvýšení administrativní zátěže o:

SR a ostatní VR - zvýšená 
administrativní zátěž 
zaměstnanců MŽP v souvislosti 
s posuzováním a vydáváním 
rozhodnutí o akreditaci ve 
smyslu § 23c, odst. 1. X zaměstnanci MŽP 13 888
Podnikatelé - zvýšená 
administrativní zátěž AOS za 
ověřování evidence a najímání 
ověřovatelů a auditorů X zaměstnanci AOS 2 464
Podnikatelé - zvýšená 
administrativní zátěž 
ověřovatelů, musí žádat o 
akreditaci X

zaměstnanci 
ověřovatelů 12 320

Informační                                   
povinnost/činnost

Původ informační 
Cílová skupina / 

pracovní zařazení

IP 
(jednorázo
vá/opakova

ná)

Vysvětlivky k tabulce:
Informační povinnost - uvádí se popis všech informačních povinností a jejich činností vyplývající z daného právního předpisu

Původ informační povinnosti -  A  znamená, že obsah i forma  informační povinnosti byly přeneseny z předpisu ES/EU , 
                                                     B znamená, že obsah informa ční povinnosti byl p ř enesen z p ř edpisu ES/EU; 
                                                                    stanovení formy  informační povinnosti je  v pravomoci příslušných orgánů ČR
                                                     C znamená, že stanovení obsahu i formy informa ční povinnosti je pln ě v pravomoci příslušných orgánů ČR.
Cílová skupina/pracovní zařazení - uvede se stručný popis skupiny podnikatelů, na kterou se daná informační povinnost vztahuje nebo pracovní zařazení zaměstnance,  
                                                           který činnost v rámci podniku vykonává
r (Počet dotčených subjektů) - uvede se počet (odhad) dotčených podnikatelů nebo počet osob, které činnost v daném pracovním zařazení v podniku vykonávají
C (Hodinové náklady) - uvedou se hodinové náklady na výkon dané činnosti (v Kč)
T (Počet hodin) - uvede se počet hodin, které jsou potřeba na provedení dané činnosti 
č (Četnost/Frekvence) - uvede se kolikrát za rok je daná činnost vykonávána  (je-li jednou "za život" - uvede se jednorázově)
IP - uvede se slovně, zda s jedná o jednorázovou nebo opakovanou informační povinnost  
M (r*č) = počet dotčených subjektů x četnost/frekvence; M udává, kolikrát je daná 
činnost vykonávána podnikateli za rok
X (T*M*C) = celkové náklady vykonávané činnosti 
Náklady informační povinnosti = suma X (T*M*C) za činnosti, do kterých je informační povinnost rozdělena
Celková administrativní zátěž = součet nákladů všech informačních povinností plynoucích z právního předpisu
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Výpočet administrativní zátěže je proveden dle Standardního nákladového modelu s využitím 
Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo vnitra, 
2007, Metodiky měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2013 a Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní 
správy, Ministerstvo vnitra, 2007. 

Pro výpočet hodinových nákladů státní správy (MŽP) byla zvolena 13. třída, 7. stupeň 
(s připočítáním 35 % odvodů na zdravotní a sociální pojištění, 20 % zohlednění osobních 
příplatků a odměn a 43 % režijní náklady), tzn. 434 Kč/hod. Hodinové sazby pro 
podnikatelský sektor vycházejí z průměrné mzdy roku 2017 (ČSÚ) pro sektor E - Zásobování 
vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, s připočítáním 35 % 
odvodů na zdravotní a sociální pojištění a 43 % režijních nákladů, tzn. 308 Kč/hod. 

4.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 7: Porovnání nákladů a přínosů 

 
 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

při ponechání současné 
legislativní úpravy bude 
ze strany EK zahájeno 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

administrativní zátěž AOS 
za najímání auditora a 
součinnost s auditorem

-

náklady AOS na auditory
průměrně 52 000 Kč bez 

DPH/1audit 
Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

Ostatní
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4.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť zajišťuje transpozici 
článku 8a odst. 3 písm. d) rámcové směrnice o odpadech a přispívá k zvýšení kvality 
kontroly AOS a jejich transparentnosti. 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí 
ČR infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

zvýšení administrativní 
zátěže zaměstnanců 
MŽP v souvislosti s 
posuzováním žádostí a 
vydáváním rozhodnutí o 
akreditaci ve smyslu § 
23c, odst. 1 

13 888 Kč/rok

zvýšení administrativní 
zátěže AOS za najímání 
ověřovatele a součinnost 
s ověřovatelem

2 464 Kč/rok

náklady AOS na 
ověřovatele ***

zvýšená jednorázová 
administrativní zátěž 
ověřovatelů, musí žádat 
o akreditaci

12 320 Kč/1 ověřovatel

součinnost obce s 
ověřovatelem *

promítnutí navýšení 
poplatků za sdružené 
plnění, které 
podnikatelské subjekty 
promítnou do konečné 
ceny výrobku, kterou 
platí spotřebitelé

*

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 1
rozšíření povinnosti 

ověřování evidence pro 
AOS (§ 23a, 23b, 23c)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

Ostatní

Dopady na spotřebitele
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5 Úprava požadovaného rozsahu recyklace a celkového využití 
obalového odpadu (§ 12, příloha č. 3) 

5.1 Důvod předložení a cíle 

5.1.1 Definice problému 
Jedná se o transpozici článku 6 směrnice o obalech, který stanovuje míru recyklace a využití 
obalového odpadu v roce 2025 a 2030.  

Zákon o obalech stanovuje osobám, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, povinnost 
zpětně odebrat a využít odpady z těchto obalů, a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 3, 
zákona o obalech. Příloha č. 3 je tedy upravena v souladu s článkem 6 směrnice o obalech, 
s tím, že MŽP uplatňuje odložení termínu pro dosažení cílů na recyklaci hliníku v souladu 
se směrnicí. 

5.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V současné době jsou cíle nastaveny v nesouladu se směrnicí o obalech, viz níže. 

Tabulka 8: Stávající rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu 

Odpady z obalů 

do 31. 12. 2017 do 31. 12. 2018 do 31. 12. 2019 od 1. 1. 2020 

recyklace  celkové 
využití recyklace  celkové 

využití recyklace  celkové 
využití recyklace  celkové 

využití 

% % % % % % % % 

Papír a lepenka 75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

Sklo 75 75 75 75 

Plast 45 45 45 50 

Železné kovy 55 55 55 55 

Hliník 15 15 15 15 

Dřevo 44 49 46 51 48 53 50 55 

Prodejní určené 
spotřebiteli 65 70 65 70 65 70 70 75 

5.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a) AOS – aktualizované recyklační cíle budou promítnuty do rozhodnutí o autorizaci  

a budou pro AOS závazné. 
b) Povinné osoby – v souvislosti s přísnějšími požadavky na využití odpadů z obalů je 

pravděpodobné, že dojde ke zvýšení nákladů na zajištění jejich zpětného odběru  
a využití. 
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c) Osoby, které nakupují balené zboží (spotřebitelé) – pokud dojde ke zvýšení 
nákladů na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, toto zvýšení 
se odrazí v ceně výrobků. 

5.1.4 Popis cílového stavu 
 
Cíle pro recyklaci budou stanoveny v souladu s cíli pro recyklaci a využití odpadů z obalů 
uvedenými v souladu s článkem 6 směrnice o obalech, viz níže. 

Tabulka 9: Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Zhodnocení rizika 
Pokud by byl zachován stávající stav, povinné osoby, resp. AOS by neměly povinnost 
realizovat využití obalových odpadů v souladu se směrnicí o obalech, hrozilo by nesplnění 
cílů směrnice o obalech a v důsledku toho by ČR mohla být sankcionována ze strany EK 
tzn., že by hrozilo České republice zahájení infringementového řízení ze strany Evropské 
komise.  

5.2 Návrh variant řešení 

5.2.1 Varianta 0 
Zachování stávající úpravy. 

Odpady z obalů 

do 31. 12. 2024 do 31. 12. 2029 od 1. 1. 2030 

recyklace  celkové 
využití recyklace  celkové 

využití recyklace  celkové 
využití 

% % % % % % 

Papírových a 
lepenkových 75 

 

75 

 

85 

 

Skleněných 75 75 75 

Plastových 50 50 55 

Železných 55 70 80 

Hliníkových - 35 45 

Dřevěných 15 25 30 

Prodejních 
určených 
spotřebiteli 

50 55 50 55 50 55 

Celkem 70 75 75 80 75 80 
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5.2.2 Varianta 1 
Úprava tabulky v příloze č. 3 stanovující recyklační cíle a cíle pro celkové využití odpadů 
z obalů v souladu s článkem 6 směrnice o obalech. 

5.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

5.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Při ponechání současné legislativní úpravy bude ze strany EK zahájeno infringementové 
řízení. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že v případě ČR by výše paušální 
pokuty i penále mohla být cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč denně, tj. cca 8,37 mil. Kč 
měsíčně) a 2 000 000 € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). Tyto náklady by byly hrazeny 
z rozpočtové kapitoly resortu, který je gestorem, tedy v tomto případě z rozpočtu MŽP. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 
Podnikatelské subjekty nebudou nuceny realizovat zpětný odběr a využívání obalových 
odpadů v míře stanovené směrnicí o obalech, ale pouze v míře stanovené současnou 
podobou přílohy č. 3 zákona o obalech. V důsledku povinnosti dané zákonem tak nedojde ke 
zvýšení nákladů za realizaci zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na občany nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Nedojde ke zpřísnění požadavku na míru recyklace obalových odpadů. Nedojde tedy 
ke snížení zátěže na životní prostředí. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 
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Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
V případě včasného přijetí nové legislativy nehrozí ČR infringementové řízení. ČR tak 
nebude muset platit paušální pokutu a penále ve výši cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč 
denně, tj. cca 8,37 mil. Kč měsíčně) a 2 mil. € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 
AOS, aby dosáhla úrovně recyklace dané navrženou právní úpravou, bude nucena 
zefektivnit svůj systém a vyvíjet vyšší úsilí na osvětovou činnost, neboť zvýšení množství 
vytříděného komunálního odpadu je podmíněno širokou účastí veřejnosti na jeho třídění.  

Pravděpodobně dojde ke zvýšení plateb na zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů u povinných osob (osoby uvádějící obaly na trh) zapojených do systému AOS. Výše 
poplatků je v kompetenci AOS a odráží náklady spojené se zajišťováním sdruženého plnění 
zpětného odběru a využitím odpadů z obalů. 

Míru zvýšení plateb za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů u povinných osob 
zapojených do systému AOS nelze dopředu odhadnout, neboť vývoj plateb je do vysoké míry 
závislý na výkupních cenách druhotných surovin. V případě ekonomické recese lze očekávat 
propad těchto cen, což celý systém AOS prodraží významněji, než při absenci tohoto 
propadu. V této souvislosti je nutné uvést, že pro takové případy vytváří AOS dlouhodobě 
rezervy, jejichž uvolnění by zvýšení poplatků povinných osob v důsledku propadu výkupních 
cen zmírnilo. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Novelou zákona dojde ke zvýšení množství vytříděného obalového odpadu na úkor 
směsného komunálního odpadu. Obec tedy za nakládání s komunálním odpadem zaplatí 
menší částku. Náklady spojené s nakládáním zvýšeného množství vytříděného obalového 
odpadu kompenzuje obci AOS. 

Snížení nákladů na nakládání se směsným komunálním odpadem může obec promítnout 
do snížení poplatků za nakládání s odpady občanům. 

Sociální dopady 
AOS bude více působit na obyvatele, aby třídili recyklovatelné složky komunálního odpadu. 
Na základě historických zkušeností se potvrdilo, že osvětové činnosti AOS se efektivně 
projevují na zvýšeném množství vytříděného komunálního odpadu. Dochází tak k snížení 
produkce směsného komunálního odpadu, což v mnoha případech vede ke snížení nákladů 
za nakládání s komunálním odpadem, které obec může promítnout do poplatku 
pro obyvatele. 
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Dopady na spotřebitele 
Pokud AOS promítne zvýšení svých nákladů v důsledku zvýšení objemu recyklace 
do poplatků na zajišťování sdruženého plnění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 
je pravděpodobné, že povinné osoby tyto zvýšené náklady promítnou do ceny výrobků, které 
uvádějí na trh, což bude mít dopad na spotřebitele. Způsob a míra promítnutí zvýšených 
nákladů na recyklaci do poplatků a následně do cen produktů není známá. 

Dopady na životní prostředí 
Právní úpravou se sníží množství směsného komunálního odpadu ve prospěch zvýšeného 
množství vytříděného obalového odpadu. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 
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5.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 10: Porovnání nákladů a přínosů 

 
 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

při ponechání současné 
legislativní úpravy bude ze 
strany EK zahájeno 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. cca 

8 370 000 Kč měsíčně

pokud by nedošlo k právní 
úpravě, podnikatelské subjekty 
by přestaly být nuceny 
realizovat zpětný odběr a 
využívání obalových odpadů 
v míře stanovené směrnicí o 
obalech, ale pouze v míře 
stanovené současnou podobou 
přílohy č. 3 zákona o obalech

***

pokud by nedošlo k právní 
úpravě, pravděpodobně by 
tedy ani nedošlo ke zvýšení 
nákladů za realizaci 
zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů

**

nedojde ke zpřísnění 
požadavku na míru recyklace 
obalových odpadů; nedojde 
tedy ke snížení zátěže na 
životní prostředí

*****

Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

Ostatní
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. cca 

8 370 000 Kč měsíčně

AOS bude nucena vyvíjet vyšší 
úsilí na osvětovou činnost, 
neboť zvýšení množství 
vytříděného komunálního 
odpadu je podmíněno širokou 
účastí veřejnosti na jeho 
třídění

**

pravděpodobně dojde ke 
zvýšení poplatků za zajištění 
zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů u povinných 
osob (osoby uvádějící obaly na 
trh) zapojených do systému 
AOS. Výše poplatku je 
v kompetenci AOS a odráží 
náklady spojené se 
zajišťováním sdruženého plnění 
zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů

**

obec za nakládání 
s komunálním odpadem 
zaplatí menší částku, neboť 
se část směsného 
komunálního odpadu sníží 
na úkor zvýšeného množství 
vytříděného obalového 
odpadu. Náklady spojené 
s nakládáním se zvýšeným 
množstvím vytříděného 
obalového odpadu 
kompenzuje obci AOS

**

na obyvatele bude AOS 
vyvinut větší tlak, aby třídili 
komunální odpad, osvětové 
činnosti AOS se efektivně 
projevují, dochází k snížení 
produkce směsného 
komunálního odpadu, což 
v mnoha případech vede ke 
snížení nákladů za nakládání 
s komunálním odpadem

***

pokud dojde ke zvýšení 
poplatku za zajišťování 
sdruženého plnění zpětného 
odběru a využití odpadů 
z obalů ze strany AOS, je 
pravděpodobné, že povinné 
osoby zvýšené náklady s tímto 
spojené promítnou do ceny 
výrobků, které uvádějí na trh, 
což bude mít dopad na 
spotřebitele

*

sníží se množství směsného 
komunálního odpadu a zvýší 
se množství zrecyklovaného 
komunálního odpadu, neboť 
se část směsného 
komunálního odpadu sníží 
na úkor zvýšeného množství 
vytříděného obalového 
odpadu

****

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 1

úprava požadovaného 
rozsahu recyklace a 

celkového využití 
obalového odpadu (§ 12, 

příloha č. 3)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

Ostatní

Dopady na spotřebitele
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5.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť v případě přijetí 
varianty 0 nebudou cíle v souladu se směrnicí o obalech a České republice pak hrozí 
zahájení infringementového řízení ze strany Evropské komise. 

6 Povinnost vedení a ohlašování evidence osob zajišťujících 
nakládání s odpady pro AOS, původců odpadů spolupracujících 
s AOS a sběrných míst (§ 23 odst.1) 

6.1 Důvod předložení a cíle 

6.1.1 Definice problému 
Zavádí se nové evidenční a informační povinnosti, které souvisí s kontrolní činností AOS 
ze strany Ministerstva, a které vedou ke zvýšení transparentnosti AOS. 

Souvisí s transpozicí článku 8a odst. 3 písm. d) směrnice o odpadech, který stanovuje 
členským státům zavést odpovídající mechanismus vnitřní kontroly každého výrobce nebo 
organizace vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem 
výrobců, podporovaný v příslušných případech pravidelnými nezávislými audity, za účelem 
hodnocení:  

• svého finančního řízení včetně dodržování požadavků stanovených v odst. 4 písm. a) 
a b); 

• kvality údajů shromažďovaných a vykazovaných v souladu s odst. 1 písm. c) tohoto 
článku a s požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006; 

• 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: 

o svém vlastníkovi a členech; 
o finančních příspěvcích hrazených výrobci za prodanou jednotku nebo za tunu 

výrobku uvedeného na trh a 
• postupu výběru provozovatelů pro nakládání s odpady. 

K hodnocení kvality údajů shromažďovaných a vykazovaných v souladu s odst. 1 písm. c) 
článku 8a rámcové směrnice o odpadech, tedy zejména údajů o sběru a zpracování odpadů 
vzniklých z obalů s upřesněním toků odpadních materiálů, je nutné ze strany AOS vést nově 
evidence: 

• osob zajišťujících nakládání s odpady pro AOS,  
• původců odpadů spolupracujících s AOS a  
• sběrných míst.  
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6.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Přestože zaváděné evidenční a informační povinnosti nejsou zakotveny v zákoně, AOS 
EKO-KOM, a.s. již pravidelně v rámci kontrol na vyžádání poskytuje Ministerstvu údaje podle 
§ 23 odst. 1 písm. c) a je nutné, aby měla tato AOS povinnost sdělovat Ministerstvu i údaje 
podle § 23 odst. 1 písm. d) a e). Podle zákona o obalech však v současnosti AOS poskytuje 
Ministerstvu pouze údaje dle § 23 odst. 1 písm. a) a b). 

6.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a) AOS – které zaváděné evidenční a informační povinnosti budou muset plnit. 
b) MŽP, CENIA – bude nutné upravit ohlašovací formulář v ISPOP. 

6.1.4 Popis cílového stavu 
AOS budou nově povinny vést a ohlašovat Ministerstvu 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. Dále budou AOS povinny vést a ohlašovat Ministerstvu 
evidenci sběrných míst podle § 10 odst. 1 a evidenci nákladů na poradenskou činnost 
a výzkumné projekty. 

Díky nově zavedeným evidencím bude možné provádět hodnocení kvality údajů 
shromažďovaných a vykazovaných v souladu s odst. 1 písm. c) článku 8a rámcové směrnice 
o odpadech, tedy zejména údajů o sběru a zpracování odpadů vzniklých z obalů  
s upřesněním toků odpadních materiálů, a to jak ze strany AOS, tak ze strany MŽP. 

6.1.5 Zhodnocení rizika 
Pokud bude zachován stávající stav, nebude možné provádět hodnocení kvality údajů 
shromažďovaných a vykazovaných v souladu s odst. 1 písm. c) článku 8a rámcové směrnice 
o odpadech. 

6.2 Návrh variant řešení 

6.2.1 Varianta 0 
Zachování stávající úpravy, podle které AOS nemají povinnost vést a ohlašovat evidence 
osob zajišťujících nakládání s odpady pro AOS, původců odpadů spolupracujících s AOS 
a sběrných míst. 

6.2.2 Varianta 1 
Zavedení nových evidenčních a informačních povinností v nově navrhovaných ustanovení 
§ 23 odst. 1 písm. c), d), a e).  
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6.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

6.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Při ponechání současné legislativní úpravy bude ze strany EK zahájeno infringementové 
řízení. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že v případě ČR by výše paušální 
pokuty i penále mohla být cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč denně, tj. cca 8,37 mil. Kč 
měsíčně) a 2 mil. € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). Tyto náklady by byly hrazeny 
z rozpočtové kapitoly resortu, který je gestorem, tedy v tomto případě z rozpočtu MŽP. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 
AOS nemají zákonnou povinnost vést a ohlašovat údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), d) a e). 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 
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b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
V případě včasného přijetí nové legislativy nehrozí ČR infringementové řízení. ČR tak 
nebude muset platit paušální pokutu a penále ve výši cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč 
denně, tj. cca 8,37 mil. Kč měsíčně) a 2 mil. € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). 

V rámci navrhované právní úpravy bude nutné upravit ohlašovací formulář do systému 
ISPOP pro AOS a zároveň provést úpravy systému ISOH. Řešitelem tohoto úkolu je CENIA 
na základě zadání MŽP a požadované změny zajišťuje prostřednictvím externího 
dodavatele.  Náklady spojené s úpravami jednoho ohlašovacího formuláře v systému ISPOP 
jsou odhadované na 200 000 – 400 000 Kč, v systému ISOH odhadujeme náklady na úpravy 
ve výši 130 000 Kč. Vzhledem k požadavku úpravy dvou formulářů lze předpokládat náklady 
na úpravy systémů ve výši 660 000 – 1 060 000 Kč. Tyto rozpočtové prostředky budou 
hrazeny v rámci narozpočtovaného limitu finančních prostředků pro kapitolu MŽP 
na příslušný rok z programu 115 030.  

V souvislosti s vytvořením nového formuláře vznikne CENIA jednorázová administrativní 
zátěž ve výši 24 960 Kč a MŽP jednorázová administrativní zátěž ve výši 3 472 Kč, která 
bude rovněž hrazena v rámci narozpočtovaného limitu finančních prostředků pro kapitolu 
MŽP na příslušný rok. Předpokládá se, že na úpravě ohlašovacího formuláře do ISPOP se 
podílí cca 2 zaměstnanci CENIA a jeden zaměstnanec MŽP. Zaměstnanci MŽP a CENIA 
budou tuto činnost provádět na základě svých pracovních kompetencí, nepředpokládá se 
nutnost navýšení počtu zaměstnanců.  

Tato administrativní zátěž byla vyčíslena na základě odborného odhadu pracovníků MŽP 
(viz tabulka 11). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Předpokládáme, že AOS bude muset v souvislosti se rozšířením evidencí vynaložit náklady 
na rozšíření softwarového vybavení. Přesná výše nákladů se odvíjí od konkrétního softwaru. 

V souvislosti s povinností vedení a ohlašování údajů podle § 23 odst. 1 písm. d) a e) se zvýší 
administrativní zátěž AOS a to o 19 712 Kč/rok (Údaje podle písmene c) poskytuje AOS 
EKO-KOM již před navrhovanou změnou). 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 
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Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

Tabulka 11: Výpočet AZ v novele právního předpisu 

 
 

Tabulka pro výpočet administrativní zátěže v novele právního předpisu:
Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Gestor: MŽP

r                                      C                                 T                        č                                        M                  X                   

A B C

(Počet 
dotčených 
subjektů)

 (Hodinové 
náklady)

 (Počet 
hodin)

(Četnost/        
Frekvence)  (r*č) (T*M*C)  

Kč/rok

Povinnost vedení a ohlašování evidence osob zajišťujících nakládání s odpady pro AOS, původců odpadů spolupracujících s AOS a sběrných míst (§ 23 odst.1)

Informační povinnost původní:
SR a ostatní VR - administrativní zátěž 
CENIA v souvislosti s úpravou 
ohlašovacího formuláře ISPOP X

zaměstnanci 
CENIA 0 390 0 0 0 0

SR a ostatní VR - administrativní zátěž 
MŽP v souvislosti s úpravou 
ohlašovacího formuláře ISPOP X

zaměstnanci 
MŽP 0 434 0 0 0 0

Podnikatelé - administrativní zátěž AOS 
EKO-KOM již pravidelně v rámci 
kontrol na vyžádání poskytuje 
Ministerstvu před platností zákona 
údaje podle nově navrhovaného § 23 
odst. 1 písm. a), b), c) X

zaměstnanci 
AOS 2 308 8 20 opakovaná 40 98 560

Informační povinnost novelizovaná:
SR a ostatní VR - administrativní zátěž 
CENIA v souvislosti s úpravou 
ohlašovacího formuláře ISPOP X

zaměstnanci 
CENIA 2 390 16 2 jednorázová 4 24 960

SR a ostatní VR - administrativní zátěž 
MŽP v souvislosti s úpravou 
ohlašovacího formuláře ISPOP X

zaměstnanci 
MŽP 1 434 8 1 jednorázová 1 3 472

Podnikatelé - administrativní zátěž AOS 
EKO-KOM jež bude po platnosti 
zákona poskytovat údaje podle § 23 
odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) X

zaměstnanci 
AOS 2 308 8 24 opakovaná 48 118 272

Snížení/Zvýšení administrativní zátěže o:
SR a ostatní VR - zvýšená 
administrativní zátěž CENIA v 
souvislosti s úpravou ohlašovacího 
formuláře ISPOP X

zaměstnanci 
CENIA 24 960

SR a ostatní VR - zvýšená 
administrativní zátěž MŽP v souvislosti 
s úpravou ohlašovacího formuláře 
ISPOP X

zaměstnanci 
MŽP 3 472

Podnikatelé - zvýšená administrativní 
zátěž AOS EKO-KOM jež bude po 
platnosti zákona poskytovat údaje podle 
§ 23 odst. 1 písm. d) a e) X

zaměstnanci 
AOS 19 712

IP 
(jednorázová
/opakovaná)

Informační                                   
povinnost/činnost

Původ 
informační 
povinnosti Cílová skupina / 

pracovní 
zařazení
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Výpočet administrativní zátěže je proveden dle Standardního nákladového modelu s využitím 
Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo vnitra, 
2007, Metodiky měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2013 a Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní 
správy, Ministerstvo vnitra, 2007. 

Pro výpočet hodinových nákladů státní správy (MŽP) byla zvolena 13. třída, 7. stupeň 
(s připočítáním 35 % odvodů na zdravotní a sociální pojištění, 20 % zohlednění osobních 
příplatků a odměn a 43 % režijní náklady), tzn. 434 Kč/hod. Hodinové náklady příspěvkové 
organizace CENIA, česká informační agentura životního prostředí vycházejí z průměrné 
mzdy roku 2018 (sazba zahrnuje odvody na zdravotní a sociální pojištění, odměny, a 43 % 
režijní náklady), tzn. 382 Kč/hod. Hodinové sazby pro podnikatelský sektor vycházejí 
z průměrné mzdy roku 2017 (ČSÚ) pro sektor E - Zásobování vodou; činnosti související 
s odpadními vodami, odpady a sanacemi, s připočítáním 35 % odvodů na zdravotní 
a sociální pojištění a 43 % režijních nákladů, tzn. 308 Kč/hod. 

Vysvětlivky k tabulce:
Informační povinnost - uvádí se popis všech informačních povinností a jejich činností vyplývající z daného právního předpisu

Původ informační povinnosti -  A  znamená, že obsah i forma  informační povinnosti byly přeneseny z předpisu ES/EU , 
                                                     B znamená, že obsah informa ční povinnosti byl p ř enesen z p ř edpisu ES/EU; 
                                                                    stanovení formy  informační povinnosti je  v pravomoci příslušných orgánů ČR
                                                     C znamená, že stanovení obsahu i formy informa ční povinnosti je pln ě v pravomoci příslušných orgánů ČR.
Cílová skupina/pracovní zařazení - uvede se stručný popis skupiny podnikatelů, na kterou se daná informační povinnost vztahuje nebo pracovní zařazení zaměstnance,  
                                                           který činnost v rámci podniku vykonává
r (Počet dotčených subjektů) - uvede se počet (odhad) dotčených podnikatelů nebo počet osob, které činnost v daném pracovním zařazení v podniku vykonávají
C (Hodinové náklady) - uvedou se hodinové náklady na výkon dané činnosti (v Kč)
T (Počet hodin) - uvede se počet hodin, které jsou potřeba na provedení dané činnosti 
č (Četnost/Frekvence) - uvede se kolikrát za rok je daná činnost vykonávána  (je-li jednou "za život" - uvede se jednorázově)
IP - uvede se slovně, zda s jedná o jednorázovou nebo opakovanou informační povinnost  
M (r*č) = počet dotčených subjektů x četnost/frekvence; M udává, kolikrát je daná 
činnost vykonávána podnikateli za rok
X (T*M*C) = celkové náklady vykonávané činnosti 
Náklady informační povinnosti = suma X (T*M*C) za činnosti, do kterých je informační povinnost rozdělena
Celková administrativní zátěž = součet nákladů všech informačních povinností plynoucích z právního předpisu
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6.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 12: Porovnání nákladů a přínosů 

 
 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

při ponechání současné 
legislativní úpravy bude 
ze strany EK zahájeno 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

není nutné upravit 
ohlašovací formulář do 
systému ISPOP pro 
AOS. 

jednorázově               
660 000 – 1 060 000 Kč

nebude zvýšená 
administrativní zátěž 
CENIA v souvislosti s 
úpravou ohlašovacího 
formuláře ISPOP

jednorázově 24 960 Kč

nebude zvýšená 
administrativní zátěž 
MŽP v souvislosti s 
úpravou ohlašovacího 
formuláře ISPOP

jednorázově 3 472 Kč

Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

Ostatní
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6.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť se jedná o transpozici 
článku 8a odst. 3 písm. d) rámcové směrnice o odpadech. V případě jeho neprovedení 
do zákona o obalech hrozí České republice zahájení infringementového řízení ze strany 
Evropské komise. 

Díky nově zavedeným evidencím bude navíc možné provádět hodnocení kvality údajů 
shromažďovaných a vykazovaných v souladu s odst. 1 písm. c) článku 8a rámcové směrnice 
o odpadech, tedy zejména údajů o sběru a zpracování odpadů vzniklých z obalů  
s upřesněním toků odpadních materiálů, a to jak ze strany AOS, tak ze strany MŽP. 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. cca 

8 370 000 Kč měsíčně
v rámci navrhované právní 
úpravy bude nutné upravit 
ohlašovací formulář do 
systému ISPOP pro AOS. 
Bude hrazeno z rozpočtové 
kapitoly MŽP

jednorázově               
660 000 – 1 060 000 Kč

zvýšená administrativní 
zátěž CENIA v souvislosti s 
úpravou ohlašovacího 
formuláře ISPOP

jednorázově                        
24 960 Kč

zvýšená administrativní 
zátěž MŽP v souvislosti s 
úpravou ohlašovacího 
formuláře ISPOP

jednorázově 3 472 Kč

zvýšení nákladů AOS 
souvisejících se zavedením 
předmětných evidencí

*

zvýšená administrativní 
zátěž AOS v souvislosti s 
povinností vedení a 
ohlašování údaje podle § 23 
odst. 1 písm. c), d) a e)

19 712 Kč/rok

legislativní úpravou dojde k 
ucelení dat souvisejících s 
odpadovým hospodářstvím 
v ČR v systému ISOH, 
neboť se tato databáze 
rozšíří o poměrně širokou 
datovou základnu, která v 
současnosti chybí

*

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 1

povinnost vedení a 
ohlašování evidence 

osob zajišťujících 
nakládání s odpady 
pro AOS, původců 

odpadů 
spolupracujících s 

AOS a sběrných míst 
(§ 23 odst.1)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

Ostatní
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Pokud bude zachován stávající stav (Varianta 0), nebude možné provádět hodnocení kvality 
údajů shromažďovaných a vykazovaných v souladu s odst. 1 písm. c) článku 8a rámcové 
směrnice o odpadech. 

7 Navýšení míry opakovatelného použití obalů uznávané 
za účelem formálního plnění povinností § 10 a 12 (§ 13 odst. 3) 

7.1 Důvod předložení a cíle 

7.1.1 Definice problému 
Ustanovení navrhovaného § 13 odst. 3, kterým se přesunuje § 13 odst. 2 stávajícího zákona 
o obalech v platném znění, slouží k uplatňování hierarchie nakládání s odpady, konkrétně ke 
zvýhodnění opakovaně použitelných obalů oproti jednorázovým, tím, že pokud je splněna 
minimální míra opakovaného použití, jsou formálně splněny povinnosti § 10 a 12. 

Minimální míra opakovaného použití, která vede k formálnímu splnění § 10 a 12, byla 
odvozena od minimální požadované míry celkové recyklace stanovené v příloze č. 3. V době 
zavedení tohoto ustanovení tato míra činila 55 %. V době návrhu předmětné novely je tato 
míra přílohou č. 3 stanovena na 65%, počínaje rokem 2020 však bude navýšena na 70 %. 
Navrhované ustanovení tedy míru opakovaného použití aktualizuje při uplatnění stejného 
principu jako při zavedení tohoto ustanovení.  

7.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Jsou-li na trh nebo do oběhu uvedeny opakovaně použitelné obaly, pro které je opakované 
použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto 
zákonu, platí, že pro tyto obaly byl zajištěn zpětný odběr a využití, jestliže z těchto obalů 
nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 55 % hmotnostních. 

7.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a)  Osoby uvádějící na trh nebo do oběhu opakovaně použitelné obaly, které budou 

muset za účelem formálního splnění povinností § 10 a 12 zvýšit míru opakovaného 
použití. 

b) AOS, které formální plnění povinností § 10 a 12 zohledňují v poplatkové struktuře. 

7.1.4 Popis cílového stavu 
Je očekáváno, že navrhovaná změna povede ke zvýšení míry recyklace vyřazených 
opakovaně použitelných obalů u obalů, které byly opětovně použity v míře 55 – 70 % 
a ke zvýšení míry opakovaného použití obecně, právě kvůli dosažení formálního splnění 
povinností § 10 a 12.  
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7.1.5 Zhodnocení rizika 
Riziko spočívá zejména v neaktuálnosti ustanovení ve vazbě na požadovanou míru 
recyklace. Pokud bude zachována nízká míra opakovaného použití k dosažení formálního 
splnění povinností § 10 a 12, může docházet k značné produkci odpadů z opakovaně 
použitelných obalů, které podle zákona o obalech není nutné recyklovat.  

7.2 Návrh variant řešení 

7.2.1 Varianta 0 
Zachování současné míry opakovaného použití obalů vedoucí k dosažení formálního splnění 
povinností § 10 a 12, tedy 55 %. 

7.2.2 Varianta 1 
Míra opakovaného použití obalů vedoucí k dosažení formálního splnění povinností § 10 a 12, 
bude navýšena na 70 %. 

7.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

7.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nejsou. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Uvádějí-li osoby na trh nebo do oběhu opakovaně použitelné obaly, pro které je opakované 
použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto 
zákonu, platí, že pro tyto obaly byl zajištěn zpětný odběr a využití, jestliže z těchto obalů 
nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 55 % hmotnostních. 
Za tyto opakovatelně použitelné obaly AOS neúčtuje příspěvky povinným osobám. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 
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Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nejsou. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu opakovaně použitelné obaly, pro které je 
opakované použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 
k zákonu o obalech, musí k tomu, aby bylo zajištěno formální splnění povinností § 10 a 12 
v souladu s § 13 odst. 3 vynaložit větší úsilí, resp. finanční prostředky oproti současnému 
stavu.  

U AOS dojde k navýšení příjmů od povinných osob, které uvádějí na trh nebo do oběhu 
opakovaně použitelné obaly, které byly opakovaně použity v míře 55 – 70 %. Kolika takových 
povinných osob se změna týká a kolik tyto osoby uvedou na trh nebo do oběhu obalů není 
vzhledem k absenci legislativního požadavku na zjišťování tohoto stavu známo, a proto nelze 
ani vyčíslit navýšení příjmů AOS. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 

Je očekáváno, že navrhovaná změna povede ke zvýšení míry recyklace vyřazených 
opakovaně použitelných obalů u obalů, které byly opětovně použity v míře 55 – 70 % 
a ke zvýšení míry opakovaného použití obecně, právě kvůli dosažení formálního splnění 
povinností § 10 a 12. 
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Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

7.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 13: Porovnání nákladů a přínosů 

 
 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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7.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť předmětné ustanovení 
aktualizuje a vede k dodržování hierarchie nakládání s odpady a k zamezení negativních 
dopadů obalů uvedených na trh na životní prostředí. 
  

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

osoby, které uvádějí na trh 
nebo do oběhu opakovaně 

použitelné obaly musí k 
formálnímu splnění 

povinností § 10 a 12 v 
souladu s § 13 odst. 3 

vynaložit větší úsilí

*

u AOS dojde k navýšení 
příjmů od povinných osob, 

které uvádějí na trh nebo do 
oběhu opakovaně použitelné 
obaly, které byly opakovaně 

použity v míře 55 – 70 %

*

zvýšení míry recyklace 
vyřazených opakovaně 

použitelných obalů u obalů, 
které byly opětovně použity 

v míře 55 – 70 % 
a ke zvýšení míry 

opakovaného použití obecně

**

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

Varianta 1

Navýšení míry 
opakovatelného použití 

obalů uznávané za 
účelem formálního plnění 
povinností § 10 a 12 (§ 

13 odst. 3)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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8 Zavedení institutu pověřeného zástupce (§ 13a, § 14, odst. 2, 
§ 20 odst. 9)  

8.1 Důvod předložení a cíle 

8.1.1 Definice problému 
Navrhovaným ustanovením je implementován článek 8a odst. 5 směrnice o odpadech, 
dle kterého 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.  

Ustanovení spočívá v možnosti určení pověřeného zástupce pro zahraniční osoby uvádějící 
obaly na trh v ČR za účelem splnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo 
do oběhu, kromě povinností uvedených v § 3 až 6 tohoto zákona. V § 14 odst. 2 jsou pak 
upraveny podmínky, za kterých podává tento pověřený zástupce návrh na zápis 
do Seznamu osob, a za kterých již povinnost zápisu neplatí pro osobu, která zástupce 
pověřuje. Dle § 20 odst. 9 nesmí činnost pověřeného zástupce vykonávat AOS. 

8.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Za existujícího právního stavu nemají zahraniční osoby možnost splnění povinností zákona 
o obalech prostřednictvím pověřeného zástupce. 

8.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a) Osoby vykonávající funkci pověřeného zástupce. 
b) Zahraniční osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v ČR. 

8.1.4 Popis cílového stavu 
V souladu se směrnicí o odpadech budou mít zahraniční osoby uvádějící obaly na trh nebo 
do oběhu v ČR možnost plnit povinnosti zákona o obalech prostřednictvím jím zvoleného 
pověřeného zástupce. 

8.1.5 Zhodnocení rizika 
Pokud změna nebude přijata, hrozí ČR infringementové řízení ze strany Evropské komise za 
neprovedenou implementaci článku 8a odst. 5 směrnice o odpadech. 

8.2 Návrh variant řešení 

8.2.1 Varianta 0 
Zachování stávající úpravy, stanovení pověřeného zástupce zákon o obalech neupravuje. 

8.2.2 Varianta 1 
Zavedení možnosti stanovení pověřeného zástupce zahraničními osobami uvádějícími v ČR 
obaly na trh nebo do oběhu. 
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8.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

8.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Při ponechání současné legislativní úpravy bude ze strany EK zahájeno infringementové 
řízení. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že v případě ČR by výše paušální 
pokuty i penále mohla být cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč denně, tj. cca 8,37 mil. Kč 
měsíčně) a 2 mil. € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). Tyto náklady by byly hrazeny 
z rozpočtové kapitoly resortu, který je gestorem, tedy v tomto případě z rozpočtu MŽP. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 
Zahraniční osoby nemají možnost stanovení pověřeného zástupce. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 
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b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V případě včasného přijetí nové legislativy nehrozí ČR infringementové řízení. ČR tak 
nebude muset platit paušální pokutu a penále ve výši cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč 
denně, tj. cca 8,37 mil. Kč měsíčně) a 2 000 000 € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Zahraniční osoby mají možnost stanovení pověřeného zástupce. 

Vytvoření nové pracovní příležitosti v ČR. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 
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8.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 14: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

při ponechání současné 
legislativní úpravy bude 
ze strany EK zahájeno 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                        
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

zahraniční osoby nemají 
možnost stanovení 

pověřeného zástupce.
*

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
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8.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť v případě přijetí 
varianty 0 nebude implementován článek 8a odst. 5 směrnicí o odpadech a České republice 
pak hrozí zahájení infringementového řízení ze strany Evropské komise. 
 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného 
přijetí nové legislativy 
nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                       
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

zahraniční osoby mají 
možnost stanovení 

pověřeného zástupce.
*

nová pracovní příležitost 
v ČR *

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

Varianta 1

Zavedení institutu 
pověřenéhoý zástupce (§ 
13a, § 14, odst.2, § 20 

odst. 9) 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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9 Změna a zrušení rozhodnutí o autorizaci a zákaz poskytování 
sdruženého plnění (§ 25, § 26 a § 43) 

9.1 Důvod předložení a cíle 

9.1.1 Definice problému 
Navrhovaným ustanovením §25 je dána Ministerstvu pravomoc zahájit řízení  
o změně autorizace z důvodu změn v právním řádu České republiky, týkajících se oblasti 
odpadového hospodářství, nebo pokud může dojít k ohrožení plnění cílů stanovených tímto 
zákonem. Takovou situací může být např. vstup na trh nové AOS, která bude zajišťovat 
sdružené plnění pouze ve vztahu k vratným zálohovaným obalům. V takovém případě by 
bylo nutné upravit rozsah využití jednotlivých AOS, aby v součtu nebylo ohroženo dosažení 
celkových cílů za ČR. 

Smyslem navrhovaného ustanovení § 26 je možnost reakce Ministerstva na situaci, kdy 
AOS, která nově vstoupila na trh, řádně neplní své povinnosti za osoby uvádějící obaly na trh 
nebo do oběhu. Nedosažení parametru sběrné sítě stanoveného § 10 odst. 3 je závažné 
porušení povinností AOS, neboť kromě samotné limitace základní činnosti, kterou je 
realizace zpětného odběru, znemožňuje také mimo jiné spravedlivé rozdělení nákladů na 
realizaci zpětného odběru podle § 21b. 

Navrhovaným ustanovením § 43 je Ministerstvu umožněno zakázat AOS poskytovat 
sdružené plnění, pokud nesplňuje povinnosti stanovené v § 10. Tímto ustanovením je 
podpořeno ustanovení § 26 odst. 1 písm. c). Odejmutí rozhodnutí o autorizaci může být 
dlouhý proces, během kterého může dotčená AOS dále inkasovat finanční prostředky za 
zajišťování sdruženého plnění, které však fakticky zajišťuje nedostatečně. Této nežádoucí 
situaci navrhovaná ustanovení zabrání. 

9.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Za stávajícího právního stavu je možné měnit autorizaci pouze na základě změn evropské 
legislativy nebo na žádost AOS, není možné autorizaci zrušit po 6 nebo 9 měsících od 
vydání rozhodnutí o autorizaci, pokud AOS dostatečně nezajistí zpětný odběr a také z toho 
samého důvodu nelze AOS zakázat poskytovat sdružené plnění. 

9.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a) MŽP, které změny, zrušení nebo ochranná opatření provádí. 
b) AOS, kterým je rušeno nebo měněno rozhodnutí o autorizaci nebo ukládáno 

ochranné opatření. 

9.1.4 Popis cílového stavu 
Ministerstvo bude mít možnost měnit autorizaci z důvodu změn v právním řádu České 
republiky, týkajících se oblasti odpadového hospodářství, nebo pokud může dojít k ohrožení 
plnění cílů stanovených tímto zákonem. Pokud AOS nezajistí podle § 21 odst. 1 písm. f) 
do 6 nebo 9 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci zpětný odběr 
prostřednictvím sběrných míst pro stanovený podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž 
území je povinna zpětný odběr zajišťovat, bude to nově důvod ke zrušení autorizace 
a Ministerstvo navíc AOS bude moci v mezidobí zakázat poskytovat sdružené plnění. 
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9.1.5 Zhodnocení rizika 
Pokud změna nebude přijata, Ministerstvo nemá možnost rozhodnutí o autorizaci měnit 
na základě změn v odpadové legislativě a nemůže upravovat rozsah recyklace stávající 
AOS, v případě vstupu nové AOS na trh, která bude zajišťovat sdružené plnění např. pouze 
ve vztahu k vratným zálohovaným obalům.  

Rovněž nebude možné rozhodnutí o autorizaci zrušit a AOS zakázat poskytovat sdružené 
plnění, pokud AOS dostatečně nezajistí zpětný odběr. 

9.2 Návrh variant řešení 

9.2.1 Varianta 0 
Ponechání současného stavu, kdy je i nadále možné měnit autorizaci pouze na základě 
změn evropské legislativy nebo na žádost AOS, není možné autorizaci zrušit po 6 nebo 9 
měsících od vydání rozhodnutí o autorizaci, pokud AOS dostatečně nezajistí zpětný odběr a 
také z toho samého důvodu nelze v mezidobí AOS zakázat poskytovat sdružené plnění. 

9.2.2 Varianta 1 
Ministerstvo bude mít možnost měnit autorizaci z důvodu změn v právním řádu České 
republiky, týkajících se oblasti odpadového hospodářství, nebo pokud může dojít k ohrožení 
plnění cílů stanovených tímto zákonem. Pokud AOS nezajistí podle § 21 odst. 1 písm. f) 
do 6 nebo 9 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci zpětný odběr 
prostřednictvím sběrných míst pro stanovený podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž 
území je povinna zpětný odběr zajišťovat, bude to nově důvod ke zrušení autorizace 
a Ministerstvo navíc AOS bude moci zakázat poskytovat sdružené plnění v mezidobí, 
než dojde ke zrušení autorizace. 

 

9.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

9.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

MŽP má stávající možnosti rušit, měnit nebo udělovat ochranná opatření. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 
Dopady na podnikatelské prostředí nejsou.  

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 
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Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

MŽP má rozšířené možnosti rušit, měnit nebo udělovat ochranná opatření, což může mírně 
zvýšit AZ MŽP a to o 6 944 Kč/rok. 

 Administrativní zátěž bude hrazena v rámci narozpočtovaného limitu finančních prostředků 
pro kapitolu MŽP na příslušný rok. Zaměstnanci MŽP budou tuto činnost provádět 
na základě svých pracovních kompetencí, nepředpokládá se personální navýšení. 

Tato administrativní zátěž byla vyčíslena na základě odborného odhadu pracovníků MŽP 
(viz tabulka 15). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

AOS se vlivem rozšíření možností MŽP může změnit nebo zrušit rozhodnutí o autorizaci 
mohou častěji měnit podmínky autorizace a může také přijít o autorizaci, pokud včas 
nezajistí dostatečný rozsah sběrných míst. Za to jí navíc může být zakázáno poskytovat 
sdružené plnění. 

AOS se pravděpodobně zvýší administrativní zátěž, kterou nelze kvantifikovat, neboť se 
odvíjí od charakteru provedené změny rozhodnutí o autorizaci. Stejně tak mohou AOS 
vzniknout náklady spojené s realizací změn v rozhodnutí o autorizaci, které rovněž nelze 
dopředu kvantifikovat. 
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Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 

Tabulka 15: Výpočet AZ v novele právního předpisu 

 

Tabulka pro výpočet administrativní zátěže v novele právního předpisu:
Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Gestor: MŽP

r                                      C                                 T                        č                                        M                  X                   

A B C

(Počet 
dotčených 
subjektů)

 (Hodinové 
náklady)

 (Počet 
hodin)

(Četnost/        
Frekvence)  (r*č) (T*M*C)  

Kč/rok

Změna a zrušení rozhodnutí o autorizaci (§ 25, § 26 a §43)
Informační povinnost původní:
SR a ostatní VR - 
administrativní zátěž, kdy 
MŽP má stávající 
možnosti rušit, měnit nebo 
udělovat ochranná 
opatření

zaměstnanci 
MŽP 0 434 0 0 0 0

Informační povinnost novelizovaná:
SR a ostatní VR - 
administrativní zátěž v 
souvislosti s legislativním 
opatřením, kdy MŽP má 
rozšířené možnosti rušit, 
měnit nebo udělovat 
ochranná opatření X

zaměstnanci 
MŽP 1 434 16 1 opakovaně 1 6 944

Snížení/Zvýšení administrativní zátěže o:
SR a ostatní VR - zvýšená 
administrativní zátěž v 
souvislosti s legislativním 
opatřením, kdy  MŽP má 
rozšířené možnosti rušit, 
měnit nebo udělovat 
ochranná opatření X

zaměstnanci 
MŽP 6 944

Informační                                   
povinnost/činnost

Původ informační povinnosti Cílová skupina 
/ pracovní 
zařazení

IP 
(jednorázová/
opakovaná)
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Výpočet administrativní zátěže je proveden dle Standardního nákladového modelu s využitím 
Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo vnitra, 
2007, Metodiky měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2013 a Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní 
správy, Ministerstvo vnitra, 2007. 

Pro výpočet hodinových nákladů státní správy (MŽP) byla zvolena 13. třída, 7. stupeň 
(s připočítáním 35 % odvodů na zdravotní a sociální pojištění, 20 % zohlednění osobních 
příplatků a odměn a 43 % režijní náklady), tzn. 434 Kč/hod.  

 

Vysvětlivky k tabulce:
Informační povinnost - uvádí se popis všech informačních povinností a jejich činností vyplývající z daného právního předpisu

Původ informační povinnosti -  A  znamená, že obsah i forma  informační povinnosti byly přeneseny z předpisu ES/EU , 
                                                     B znamená, že obsah informa ční povinnosti byl p ř enesen z p ř edpisu ES/EU; 
                                                                    stanovení formy  informační povinnosti je  v pravomoci příslušných orgánů ČR
                                                     C znamená, že stanovení obsahu i formy informa ční povinnosti je pln ě v pravomoci příslušných orgánů ČR.
Cílová skupina/pracovní zařazení - uvede se stručný popis skupiny podnikatelů, na kterou se daná informační povinnost vztahuje nebo pracovní zařazení zaměstnance,  
                                                           který činnost v rámci podniku vykonává
r (Počet dotčených subjektů) - uvede se počet (odhad) dotčených podnikatelů nebo počet osob, které činnost v daném pracovním zařazení v podniku vykonávají
C (Hodinové náklady) - uvedou se hodinové náklady na výkon dané činnosti (v Kč)
T (Počet hodin) - uvede se počet hodin, které jsou potřeba na provedení dané činnosti 
č (Četnost/Frekvence) - uvede se kolikrát za rok je daná činnost vykonávána  (je-li jednou "za život" - uvede se jednorázově)
IP - uvede se slovně, zda s jedná o jednorázovou nebo opakovanou informační povinnost  
M (r*č) = počet dotčených subjektů x četnost/frekvence; M udává, kolikrát je daná 
činnost vykonávána podnikateli za rok
X (T*M*C) = celkové náklady vykonávané činnosti 
Náklady informační povinnosti = suma X (T*M*C) za činnosti, do kterých je informační povinnost rozdělena
Celková administrativní zátěž = součet nákladů všech informačních povinností plynoucích z právního předpisu
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9.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 16: Porovnání nákladů a přínosů 

 
 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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9.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť v případě přijetí 
varianty 0 Ministerstvo nebude mít možnost měnit rozhodnutí o autorizaci na základě změn 
v odpadové legislativě a nebude mít např. možnost upravit rozsah recyklace stávající AOS, 
pokud na trh vstoupí nová AOS, která bude zajišťovat sdružené plnění pouze ve vztahu 
k vratným zálohovaným obalům.  

Rovněž nebude možné rozhodnutí o autorizaci zrušit a AOS zakázat poskytovat sdružené 
plnění, pokud AOS dostatečně nezajistí zpětný odběr. 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

zvýšená administrativní 
zátěž MŽP spojená s 

realizací změn a zrušení 
rozhodnutí o autorizaci a 

zákazu poskytování 
sdruženého plnění 

6 944 Kč/rok

zvýšená administrativní 
zátěž AOS spojená s 

realizací změn v 
rozhodnutí o autorizaci 

**

zvýšené náklady AOS 
spojené s realizací změn 
v rozhodnutí o autorizaci

*                                                  
až                                                   

*****
Varianta 1

Změna a zrušení 
rozhodnutí o autorizaci 

(§ 25, § 26 a § 43)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní
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10 Vyrovnání nákladů a koordinace AOS (§ 21b, 21c) 

10.1 Důvod předložení a cíle 

10.1.1 Definice problému 
Dle článku 8a odst. 4 písm. c) rámcové směrnice o odpadech ve znění směrnice (EU) 
2018/851 je požadováno, aby finanční příspěvky hrazené výrobci za účelem dodržení jejich 
povinností spojených s rozšířenou odpovědností výrobce nepřesahovaly náklady nezbytné 
na poskytování služeb nakládání s odpady nákladově účinným způsobem. Tyto náklady 
se mezi dotyčné subjekty rozdělí transparentním způsobem. 

Za účelem implementace výše uvedeného článku směrnice o odpadech je navrhován 
mechanismus transparentního vyrovnání nákladů na zajištění sdruženého plnění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů v případě, že v ĆR bude současně působit více AOS. 

Navrhovaným § 21b je řešeno vyrovnání nákladů na zpětný odběr, které představují 
většinové náklady AOS. Jejich rozdělení mezi jednotlivé AOS bude probíhat podle jejich 
podílu na trhu na úrovni obcí, které AOS hlásí produkci odděleně sebraných odpadů  
a dostávají za to od AOS odměnu. Předpokladem předmětného modelu je plošné pokrytí 
zpětného odběru po celé ČR v souladu s § 10, tedy že všechny AOS mají uzavřeny smlouvy 
o zajištění zpětného odběru s většinou obcí na území ČR (minimálně 90 %).  

Dalším předpokladem je stanovení tržního podílu jednotlivých AOS, které bude vyhlašovat 
Ministerstvo na základě auditovaných údajů o množství obalů uvedených na trh nebo 
do oběhu klienty jednotlivých AOS, které tyto údaje budou jednou za čtvrt roku hlásit 
Ministerstvu. Tržní podíly rozdělené podle jednotlivých komodit uvedených v příloze č. 3, 
zákona o obalech, dále rozdělených na obaly určené spotřebiteli a průmyslové obaly, 
vyhlašuje čtvrtletně Ministerstvo. Na základě těchto podílů pak budou obce hlásit svoji 
produkci jednotlivým AOS. Pokud tedy na příklad nastane situace, že existují 2 AOS 
zajišťující zpětný odběr obalů určených spotřebiteli a jedna AOS by měla tržní podíl 
spotřebitelských plastových obalů 80 %, všechny obce této AOS nahlásí v této komoditě 
80 % její produkce dané odpadové komodity a 20 % nahlásí druhé AOS. Tím je zajištěno, 
že většinové náklady AOS budou spravedlivě rozděleny bez nutnosti realizace vzájemných 
plateb v rámci vyrovnání.  

Vyrovnání menšinových nákladů bude řešeno v rámci tzv. koordinace, která je upravena 
v nově navrhovaném ustanovení § 23c, spolu s dalšími oblastmi, na kterých se jednotlivé 
AOS musí dohodnout, aby činnost jedné AOS nenarušovala činnost druhé. Shody bude 
dosahováno na základě navrhovaného ustanovení v rámci tzv. koordinace, což je 
komunikační proces, který usměrňuje MŽP, a AOS jsou povinny se do něj zapojit.  

Shoda na jednotlivých tématech v rámci koordinace musí být dosažena mezi všemi 
dotčenými AOS a MŽP. Pokud ke shodě nedojde, může nastat vážné narušení 
spravedlivého systému poskytování sdruženého plnění a MŽP v takové krizové situaci musí 
zasáhnout a budoucí společný postup určí. Tento postup pak musí AOS respektovat 
a dodržovat.  
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 Je předpokládáno, že pokud na trhu bude působit více AOS a bude tedy nutné realizovat 
povinnosti § 21b a 21c, naroste významně administrativní zátěž odboru odpadů, neboť 
se bude muset ujmout role koordinátora a pravidelně vyhodnocovat a vyhlašovat podíly 
na trhu. 

10.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Za stávajícího právního stavu není postup vyrovnání nákladů a koordinace v rámci působení 
více AOS legislativně upravena a není tedy plněn požadavek článku 8a odst. 4 písm. c) 
rámcové směrnice o odpadech. 

10.1.3 Identifikace dotčených subjektů 
a) AOS, které budou muset realizovat vyrovnání nákladů na základě § 21b, a které 

se budou muset zapojit do koordinačního procesu. 
b) MŽP, které bude muset nést roli koordinátora a pravidelně vyhodnocovat a vyhlašovat 

podíly na trhu jednotlivých AOS. 
c) Osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, neboť pravděpodobně budou navýšeny 

poplatky za sdružené plnění. 
d) Spotřebitelé - pokud dojde ke zvýšení nákladů na zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů, toto zvýšení se odrazí v ceně výrobků. 

10.1.4 Popis cílového stavu 
V případě, že v ČR bude působit více AOS, budou jejich náklady na zpětný odběr 
spravedlivě rozděleny na úrovni obcí podle jejich podílu na trhu. Vyrovnání ostatních nákladů 
bude řešeno v rámci koordinace, spolu s řešením koncepce oblastí sdruženého plnění, 
na kterých se AOS musejí mezi sebou domluvit. 

10.1.5 Zhodnocení rizika 
Pokud změna nebude přijata, hrozí ČR infringementové řízení ze strany Evropské komise 
za neprovedení článku 8a odst. 4 písm. c) rámcové směrnice o odpadech a nadále nebudou 
nastavena jasná pravidla na řešení vyrovnání nákladů a společně dotčených oblastí 
za současného působení více AOS. 

10.2 Návrh variant řešení 

10.2.1 Varianta 0 
Ponechání současného stavu, kdy i nadále není legislativně zakotveno řešení vyrovnání 
nákladů a společně dotčených oblastí za současného působení více AOS. 

10.2.2 Varianta 1 
V případě, že v ČR bude působit více AOS, budou jejich náklady na zpětný odběr 
spravedlivě rozděleny na úrovni obcí podle jejich podílu na trhu. Vyrovnání ostatních nákladů 
bude řešeno v rámci koordinace, spolu s řešením koncepce oblastí sdruženého plnění, 
na kterých se AOS musejí mezi sebou domluvit. 
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10.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

10.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Při ponechání současné legislativní úpravy bude ze strany EK zahájeno infringementové 
řízení. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že v případě ČR by výše paušální 
pokuty i penále mohla být cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč denně, tj. cca 8,37 mil. Kč 
měsíčně) a 2 mil. € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). Tyto náklady by byly hrazeny 
z rozpočtové kapitoly resortu, který je gestorem, tedy v tomto případě z rozpočtu MŽP. 

MŽP nemá administrativní zátěž spojenou s řešením vyrovnání nákladů a společně 
dotčených oblastí za současného působení více AOS v rámci koordinace. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Není jasně legislativně nastaveno vyrovnání nákladů a způsob koordinace AOS v případě, 
že jich v ČR působí více. AOS nevzniká administrativní zátěž. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Dopady na spotřebitele nejsou. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 
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b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V případě včasného přijetí nové legislativy nehrozí ČR infringementové řízení. ČR tak 
nebude muset platit paušální pokutu a penále ve výši cca 10 000 € denně (tj. cca 270 000 Kč 
denně, tj. cca 8,37 mil. Kč měsíčně) a 2 000 000 € jednorázově (tj. cca 54 mil. Kč). 

V případě, že na trh vstoupí po platnosti novely zákona o obalech další AOS, MŽP 
se výrazně zvýší administrativní zátěž, neboť se bude muset ujmout role koordinátora 
a moderovat diskusi nad všemi společně řešenými oblastmi sdruženého plnění uvedenými 
v § 23c a zpracovávat údaje od AOS o množství obalů jimi uvedených na trh a vyhlašovat 
tržní podíly jednotlivých AOS. Z těchto údajů MŽP zpracuje podíly na trhu jednotlivých AOS 
a tyto podíly bude zveřejňovat na webových stránkách MŽP. 

V případě, že na trhu je více AOS a MŽP se bude muset ujmout role koordinátora 
a moderovat diskusi nad všemi společně řešenými oblastmi sdruženého plnění uvedenými 
v § 21c, zvýší se administrativní zátěž MŽP celkem o 1 756 832 Kč/rok.  

V případě, že na trhu je více AOS a MŽP vykonává činnost spojenou se zpracováváním 
údajů od AOS o množství obalů jimi uvedených na trh a vyhlašováním tržních podílů 
jednotlivých AOS se zvýší administrativní zátěž MŽP celkem o 13 888 Kč/rok. 

Administrativní zátěž bude hrazena v rámci narozpočtovaného limitu finančních prostředků 
pro kapitolu MŽP na příslušný rok. Zaměstnanci MŽP budou tuto činnost provádět 
na základě svých pracovních kompetencí, nepředpokládá se personální navýšení. 

Tato administrativní zátěž byla vyčíslena na základě odborného odhadu pracovníků MŽP 
(viz tabulka č. 17). 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR nejsou. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

AOS budou muset po platnosti novely zákona v případě jejich vyššího počtu ohlašovat údaje 
o množství obalů uvedených na trh za účelem stanovování podílů na trhu jednotlivých AOS. 
Dále se budou muset v rámci koordinace shodnout na všech koordinovaných oblastech 
uvedených v § 21c. Zároveň se tato skutečnost pravděpodobně projeví i v poplatkové 
struktuře, výše poplatků závisí u jednotlivých AOS na množině faktorů a navýšení nelze 
kvantifikovat. 

Pokud AOS budou muset po platnosti novely zákona v případě jejich vyššího počtu 
ohlašovat údaje o množství obalů uvedených na trh za účelem stanovování podílů na trhu 
jednotlivých AOS, zvýší se jejich administrativní zátěž celkem o 9 856 Kč/rok. 

Pokud AOS budou muset po platnosti novely zákona v případě jejich vyššího počtu v rámci 
koordinace shodnout na všech koordinovaných oblastech uvedených v § 21c, zvýší se jejich 
administrativní zátěž celkem o 623 392 Kč/rok. 

Tato administrativní zátěž byla vyčíslena na základě odborného odhadu pracovníků MŽP 
(viz tabulka č. 17) 
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Osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, pravděpodobně budou platit zvýšené 
poplatky za sdružené plnění. Poplatky budou navýšeny o zvýšenou administrativní zátěž 
AOS, není však známo, jak se konkrétně projeví u konkrétních druhů obalů. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Dopady na územní samosprávné celky nejsou. 

Sociální dopady 
Dopady na obyvatele nejsou. 

Dopady na spotřebitele 
Lze očekávat, že v souvislosti s realizací navrhovaného mechanismu vyrovnání nákladů 
a koordinace a s tím spojeným zvýšením nákladů AOS pravděpodobně dojde k navýšení 
poplatků za sdružené plnění, které podnikatelské subjekty promítnou do konečné ceny 
výrobku, kterou platí spotřebitelé. 

Dopady na životní prostředí 
Dopady na životní prostředí nejsou. 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů nejsou. 

Dopady na výkon státní statistické služby 
Dopady na výkon státní statistické služby nejsou. 

Korupční rizika 
Korupční rizika nejsou. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu nejsou. 
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Tabulka 17: Výpočet AZ v novele právního předpisu 

 

Tabulka pro výpočet administrativní zátěže v novele právního předpisu:
Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Gestor: MŽP

r                                      C                                 T                        č                                        M                  X                   

A B C

(Počet 
dotčených 
subjektů)

 (Hodinové 
náklady)

 (Počet 
hodin)

(Četnost/        
Frekvence)  (r*č) (T*M*C)  

Kč/rok

Vyrovnání nákladů a koordinace AOS (§ 21b, 21c)
Informační povinnost původní:
SR a ostatní VR - administrativní 
zátěž MŽP, v případě, že není 
legislativně zakotveno řešení 
vyrovnání nákladů a společně 
dotčených oblastí za současného 
působení více AOS

zaměstnanci 
MŽP 0 434 0 0 0 0

Podnikatelé - administrativní zátěž 
AOS, v případě, že není jasně 
legislativně nastaveno vyrovnání 
nákladů a způsob koordinace AOS za 
současného působení více AOS X

zaměstnanci 
AOS 0 308 0 0 0 0

Informační povinnost novelizovaná:

SR a ostatní VR - administrativní 
zátěž MŽP, v případě, že na trhu je 
více AOS a MŽP se bude muset 
ujmout role koordinátora a 
moderovat diskusi nad všemi 
společně řešenými oblastmi 
sdruženého plnění uvedenými v § 21c 

zaměstnanci 
MŽP 2 434 8 253 opakovaná 506 1 756 832

SR a ostatní VR - administrativní 
zátěž MŽP, v případě, že na trhu je 
více AOS a MŽP vykonává činnost 
spojenou se zpracováváním údajů od 
AOS o množství obalů jimi 
uvedených na trh a vyhlašováním 
tržních podílů jednotlivých AOS 

zaměstnanci 
MŽP 1 434 8 4 opakovaná 4 13 888

Podnikatelé - administrativní zátěž 
AOS, kdy AOS budou muset po 
platnosti novely zákona v případě 
jejich vyššího počtu ohlašovat údaje o 
množství obalů uvedených na trh za 
účelem stanovování podílů na trhu 
jednotlivých AOS. 

zaměstnanci 
AOS 1 308 8 4 opakovaná 4 9 856

Podnikatelé - administrativní zátěž 
AOS, kdy se AOS budou muset po 
platnosti novely zákona v případě 
jejich vyššího počtu v rámci 
koordinace shodnout na všech 
koordinovaných oblastech uvedených 
v § 21c X

zaměstnanci 
AOS 1 308 8 253 opakovaná 253 623 392

Snížení/Zvýšení administrativní zátěže o:

SR a ostatní VR - zvýšená 
administrativní zátěž MŽP, v případě, 
že na trhu je více AOS a MŽP se 
bude muset ujmout role koordinátora 
a moderovat diskusi nad všemi 
společně řešenými oblastmi 
sdruženého plnění uvedenými v § 21c 

zaměstnanci 
MŽP 1 756 832

SR a ostatní VR - zvýšená 
administrativní zátěž MŽP, v případě, 
že na trhu je více AOS a MŽP 
vykonává činnost spojenou se 
zpracováváním údajů od AOS o 
množství obalů jimi uvedených na trh 
a vyhlašováním tržních podílů 
jednotlivých AOS 

zaměstnanci 
MŽP 13 888

Podnikatelé - zvýšenáadministrativní 
zátěž AOS, kdy AOS budou muset po 
platnosti novely zákona v případě 
jejich vyššího počtu ohlašovat údaje o 
množství obalů uvedených na trh za 
účelem stanovování podílů na trhu 
jednotlivých AOS. 

zaměstnanci 
AOS 9 856

Podnikatelé - zvýšená administrativní 
zátěž AOS, kdy se AOS budou muset 
po platnosti novely zákona v případě 
jejich vyššího počtu v rámci 
koordinace shodnout na všech 
koordinovaných oblastech uvedených 
v § 21c X

zaměstnanci 
AOS 623 392

Informační                                   
povinnost/činnost

Původ informační povinnosti Cílová 
skupina / 
pracovní 
zařazení

IP 
(jednorázová
/opakovaná)
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Výpočet administrativní zátěže je proveden dle Standardního nákladového modelu s využitím 
Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo vnitra, 
2007, Metodiky měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2013 a Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní 
správy, Ministerstvo vnitra, 2007. 

Pro výpočet hodinových nákladů státní správy (MŽP) byla zvolena 13. třída, 7. stupeň 
(s připočítáním 35 % odvodů na zdravotní a sociální pojištění, 20 % zohlednění osobních 
příplatků a odměn a 43 % režijní náklady), tzn. 434 Kč/hod. Hodinové sazby pro 
podnikatelský sektor vycházejí z průměrné mzdy roku 2017 (ČSÚ) pro sektor E - Zásobování 
vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, s připočítáním 35 % 
odvodů na zdravotní a sociální pojištění a 43 % režijních nákladů, tzn. 308 Kč/hod. 

Vysvětlivky k tabulce:
Informační povinnost - uvádí se popis všech informačních povinností a jejich činností vyplývající z daného právního předpisu

Původ informační povinnosti -  A  znamená, že obsah i forma  informační povinnosti byly přeneseny z předpisu ES/EU , 
                                                     B znamená, že obsah informa ční povinnosti byl p ř enesen z p ř edpisu ES/EU; 
                                                                    stanovení formy  informační povinnosti je  v pravomoci příslušných orgánů ČR
                                                     C znamená, že stanovení obsahu i formy informa ční povinnosti je pln ě v pravomoci příslušných orgánů ČR.
Cílová skupina/pracovní zařazení - uvede se stručný popis skupiny podnikatelů, na kterou se daná informační povinnost vztahuje nebo pracovní zařazení zaměstnance,  
                                                           který činnost v rámci podniku vykonává
r (Počet dotčených subjektů) - uvede se počet (odhad) dotčených podnikatelů nebo počet osob, které činnost v daném pracovním zařazení v podniku vykonávají
C (Hodinové náklady) - uvedou se hodinové náklady na výkon dané činnosti (v Kč)
T (Počet hodin) - uvede se počet hodin, které jsou potřeba na provedení dané činnosti 
č (Četnost/Frekvence) - uvede se kolikrát za rok je daná činnost vykonávána  (je-li jednou "za život" - uvede se jednorázově)
IP - uvede se slovně, zda s jedná o jednorázovou nebo opakovanou informační povinnost  
M (r*č) = počet dotčených subjektů x četnost/frekvence; M udává, kolikrát je daná 
činnost vykonávána podnikateli za rok
X (T*M*C) = celkové náklady vykonávané činnosti 
Náklady informační povinnosti = suma X (T*M*C) za činnosti, do kterých je informační povinnost rozdělena
Celková administrativní zátěž = součet nákladů všech informačních povinností plynoucích z právního předpisu
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10.3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 18: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

při ponechání současné 
legislativní úpravy bude ze 
strany EK zahájeno 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

administrativní zátěž MŽP, 
v případě, že není 

legislativně zakotveno 
řešení vyrovnání nákladů a 

společně dotčených 
oblastí za současného 

působení více AOS

-

administrativní zátěž AOS, 
v případě, že není jasně 
legislativně nastaveno 
vyrovnání nákladů a 

způsob koordinace AOS 
za současného působení 

více AOS.

-Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní
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10.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

zvýšená administrativní zátěž 
MŽP, v případě, že na trhu je 

více AOS a MŽP se bude 
muset ujmout role 

koordinátora a moderovat 
diskusi nad všemi společně 

řešenými oblastmi 
sdruženého plnění uvedenými 

v § 21c

1 756 832 Kč/rok

zvýšená administrativní zátěž 
MŽP, v případě, že na trhu je 
více AOS a MŽP vykonává 

činnost spojenou se 
zpracováváním údajů od AOS 

o množství obalů jimi 
uvedených na trh a 

vyhlašováním tržních podílů 
jednotlivých AOS 

13 888 Kč/rok

zvýšená administrativní zátěž 
AOS, kdy AOS budou muset 
po platnosti novely zákona v 
případě jejich vyššího počtu 
ohlašovat údaje o množství 
obalů uvedených na trh za 

účelem stanovování podílů na 
trhu jednotlivých AOS

9 856 Kč/rok

zvýšená administrativní zátěž 
AOS, kdy se AOS budou 
muset po platnosti novely 
zákona v případě jejich 
vyššího počtu v rámci 

koordinace shodnout na 
všech koordinovaných 

oblastech uvedených v § 21c

623 392 Kč/rok

osoby, které uvádějí obaly na 
trh nebo do oběhu, 

pravděpodobně budou platit 
zvýšené poplatky za sdružené 

plnění

**

promítnutí navýšení poplatků 
za sdružené plnění, které 
podnikatelské subjekty 
promítnou do konečné ceny 
výrobku, kterou platí 
spotřebitelé

*

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

Varianta 1
Vyrovnání nákladů a 

koordinace AOS (§ 21b, 
21c)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEKAA6GU)



 
 

76 
 
 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout variantu 1, neboť se jedná 
se o transpozici článku 8a odst. 4 písm. c) rámcové směrnice o odpadech. V případě jeho 
neprovedení do zákona o obalech hrozí České republice zahájení infringementového řízení 
ze strany Evropské komise. 
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11 Shrnutí - navrhované varianty 
Tabulka 19: Souhrn dopadů právní úpravy 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Státní fond životního prostředí 
ČR přijde o příjmy 
z registračních a evidenčních 
poplatků od osob, které svou 
roční produkcí obalů 
nepřesahují 300 kg a jejichž 
roční obrat je v rozmezí od 4,5 
mil. Kč a 25 mil. Kč

800 Kč/osoba

u dotčených podniků dojde 
ke snížení nákladů na 
zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů a 
snížení nákladů na evidenční 
poplatek, tím se mírně zlepší 
mezinárodní 
konkurenceschopnost

*

autorizovaná obalová 
společnost přijde o příjmy 
z poplatků osob s obratem 4,5 
mil. Kč až 25 mil. Kč a s roční 
produkcí obalů do 300 kg

*

snížení administrativní zátěže 
- podnikající osoby s 
obratem 4,5 mil. Kč až 25 
mil. Kč a s roční produkcí 
obalů do 300 kg  nemusí 
plnit povinnosti § 10 až § 15 
zákona o obalech

4 928 Kč/rok/1podnik

podnikající osoby s obratem 
4,5 mil. Kč až 25 mil. Kč a s 
roční produkcí obalů do 300 
kg neplatí v souvislosti se 
zápisem do seznamu osob 
registrační a evidenční 
poplatek ve výši 800 Kč, a to 
ani v případě, že tento 
poplatek v minulosti platil 
prostřednictvím AOS

800 Kč/osoba

osoby s obratem 4,5 mil. Kč 
až 25 mil. Kč s roční 
produkcí obalů do 300 kg 
mohou v souvislosti se 
skutečností, že nemusí hradit 
náklady na zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů 
z obalů, o tyto náklady snížit 
cenu balených výrobků. 
Snížení ceny je čistě 
v kompetenci daných osob.

*

tím, že se zvýší okruh podniků, 
které nemusí plnit povinnosti § 
10 a 12, mohlo by dojít ke 
snížení míry recyklace a 
využití obalových odpadů 
v ČR; v porovnání s celkovým 
objemem obalů uvedených na 
trh v ČR se však jedná pouze 
o zanedbatelné množství 
obalů, které navíc z velké části 
stejně budou využity 
s ohledem na sdružený 
charakter plnění povinností 
zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů ze strany AOS

-

1. Varianta 1 snížení regulační zátěže 
pro malé podniky (§ 15a)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

zvýšená administrativní zátěž 
AOS, která provádí tzv. 
ekomodulaci, výše poplatků již 
nemusí odrážet pouze reálné 
náklady na sdružené plnění, 
při sestavování sazebníků u 
jednotlivých obalových 
materiálů zohledňuje kromě 
reálných nákladů také jejich 
životní cyklus

14 784 Kč/rok

vypracování (jednorázově) 
odborné studie, která bude 
sloužit jako podklad pro 
realizaci tzv. ekomodulace

200 000 Kč/studie

pokud se výrobci nechají 
opatřením motivovat, zvýší 
se podíl zboží s obalem 
příznivějším k životnímu 
prostředí, aniž by se tato 
změna negativně promítla do 
ceny výrobku. Je možné, že 
se však tato změna promítne 
do ceny výrobku pro 
spotřebitele pozitivně a 
spotřebitel tedy zakoupením 
baleného výrobku zatíží 
v porovnání se současným 
stavem méně životní 
prostředí, a současně zaplatí 
méně za výrobek

*

jedná se o nástroj, který 
motivuje jak výrobce, tak 
spotřebitele k preferenci 
environmentálně šetrnějších 
obalů

***

riziko ovlivňování AOS při 
určování skupin obalů, které 
mají být v rámci ekomodulace 
zvýhodňovány či 
nezvýhodňovány, ze strany 
povinných osob

***

Ostatní

2. Varianta 1

povinnost AOS provádět 
tzv. ekomodulaci (§ 21 
odst. 1 písm. i), § 21c 

odst. 5)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Korupční rizika
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

žadatelé o autorizaci mají 
oproti stávajícímu právnímu 
stavu za předpokladu 
dostatečného finančního 
zajištění usnadněn vstup na 
trh

***

navzdory možnosti spolupráce 
s větším počtem AOS bude 
pravděpodobně panovat 
nejistota jakým způsobem a 
zda v celém rozsahu AOS 
nově vstupující na trh bude 
prostřednictvím stávající AOS 
kompenzovat náklady obcím 
v regionech, v kterých nově 
vstupující AOS nebude mít 
s obcemi uzavřenou smlouvu o 
zajištění zpětného odběru

*

pokud bude řádně fungovat 
mechanizmus kompenzace 
nákladů nově vstupujících 
AOS na trh 
v nezasmluvněných 
lokalitách, nebude mít tato 
varianta negativní vliv na 
životní prostředí

**

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

3.

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Varianta 1

Postupné smluvní 
zajišťování povinnosti 

zpětného odběru v 
obcích v prvním roce 
působení AOS (§ 17 

odst. 3 písm. e) bod 7, § 
17 odst. 4 písm. a), § 21 

odst. 1 písm. f) a g))

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

zvýšení administrativní zátěže 
zaměstnanců MŽP v 
souvislosti s posuzováním 
žádostí a vydáváním 
rozhodnutí o akreditaci ve 
smyslu § 23c, odst. 1

13 888 Kč/rok

zvýšení administrativní zátěže 
AOS za najímání ověřovatele 
a součinnost s ověřovatelem

2 464 Kč/rok

náklady AOS na ověřovatele ***
zvýšená jednorázová 
administrativní zátěž 
ověřovatelů, musí žádat o 
akreditaci

12 320 Kč/1 ověřovatel

součinnost obce s 
ověřovatelem *

promítnutí navýšení poplatků 
za sdružené plnění, které 
podnikatelské subjekty 
promítnou do konečné ceny 
výrobku, kterou platí 
spotřebitelé

*

4. Varianta 1
rozšíření povinnosti 

ověřování evidence pro 
AOS (§ 23a, 23b, 23c)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

AOS bude nucena vyvíjet 
vyšší úsilí na osvětovou 
činnost, neboť zvýšení 
množství vytříděného 
komunálního odpadu je 
podmíněno širokou účastí 
veřejnosti na jeho třídění

**

pravděpodobně dojde ke 
zvýšení poplatků za zajištění 
zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů u povinných 
osob (osoby uvádějící obaly 
na trh) zapojených do systému 
AOS. Výše poplatku je 
v kompetenci AOS a odráží 
náklady spojené se 
zajišťováním sdruženého 
plnění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů

**

obec za nakládání 
s komunálním odpadem 
zaplatí menší částku, neboť 
se část směsného 
komunálního odpadu sníží na 
úkor zvýšeného množství 
vytříděného obalového 
odpadu. Náklady spojené 
s nakládáním se zvýšeným 
množstvím vytříděného 
obalového odpadu 
kompenzuje obci AOS

**

na obyvatele bude AOS 
vyvinut větší tlak, aby třídili 
komunální odpad, osvětové 
činnosti AOS se efektivně 
projevují, dochází k snížení 
produkce směsného 
komunálního odpadu, což 
v mnoha případech vede ke 
snížení nákladů za nakládání 
s komunálním odpadem

***

pokud dojde ke zvýšení 
poplatku za zajišťování 
sdruženého plnění zpětného 
odběru a využití odpadů 
z obalů ze strany AOS, je 
pravděpodobné, že povinné 
osoby zvýšené náklady s tímto 
spojené promítnou do ceny 
výrobků, které uvádějí na trh, 
což bude mít dopad na 
spotřebitele

*

sníží se množství směsného 
komunálního odpadu a zvýší 
se množství zrecyklovaného 
komunálního odpadu, neboť 
se část směsného 
komunálního odpadu sníží na 
úkor zvýšeného množství 
vytříděného obalového 
odpadu

****

Ostatní

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

5. Varianta 1

úprava požadovaného 
rozsahu recyklace a 

celkového využití 
obalového odpadu (§ 12, 

příloha č. 3)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

v rámci navrhované právní 
úpravy bude nutné upravit 
ohlašovací formulář do 
systému ISPOP pro AOS. 
Bude hrazeno z rozpočtové 
kapitoly MŽP

jednorázově               
660 000 – 1 060 000 

Kč

zvýšená administrativní zátěž 
CENIA v souvislosti s úpravou 
ohlašovacího formuláře ISPOP

jednorázově                        
24 960 Kč

zvýšená administrativní zátěž 
MŽP v souvislosti s úpravou 
ohlašovacího formuláře ISPOP

jednorázově 3 472 Kč

zvýšení nákladů AOS 
souvisejících se zavedením 
předmětných evidencí

*

zvýšená administrativní zátěž 
AOS v souvislosti s povinností 
vedení a ohlašování údaje 
podle § 23 odst. 1 písm. c), d) 
a e)

19 712 Kč/rok

legislativní úpravou dojde k 
ucelení dat souvisejících s 
odpadovým hospodářstvím v 
ČR v systému ISOH, neboť 
se tato databáze rozšíří o 
poměrně širokou datovou 
základnu, která v 
současnosti chybí

*

osoby, které uvádějí na trh 
nebo do oběhu opakovaně 

použitelné obaly musí k 
formálnímu splnění povinností 

§ 10 a 12 v souladu s § 13 
odst. 3 vynaložit větší úsilí

*

u AOS dojde k navýšení 
příjmů od povinných osob, 

které uvádějí na trh nebo do 
oběhu opakovaně použitelné 
obaly, které byly opakovaně 

použity v míře 55 – 70 %

*

zvýšení míry recyklace 
vyřazených opakovaně 

použitelných obalů u obalů, 
které byly opětovně použity 

v míře 55 – 70 % 
a ke zvýšení míry 

opakovaného použití obecně

**

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

Varianta 1

povinnost vedení a 
ohlašování evidence 

osob zajišťujících 
nakládání s odpady pro 
AOS, původců odpadů 
spolupracujících s AOS 
a sběrných míst (§ 23 

odst.1)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

Ostatní

6.

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

7. Varianta 1

navýšení míry 
opakovatelného použití 

obalů uznávané za 
účelem formálního plnění 
povinností § 10 a 12 (§ 

13 odst. 3)
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                       
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

zahraniční osoby mají 
možnost stanovení 

pověřeného zástupce
*

nová pracovní příležitost v 
ČR *

zvýšená administrativní zátěž 
MŽP spojená s realizací změn 

a zrušení rozhodnutí o 
autorizaci a zákazu 

poskytování sdruženého plnění 

6 944 Kč/rok

zvýšená administrativní zátěž 
AOS spojená s realizací změn 

v rozhodnutí o autorizaci 
**

zvýšené náklady AOS spojené 
s realizací změn v rozhodnutí o 

autorizaci

*                                                  
až                                                   

*****

Životní prostředí

Ostatní

Varianta 1

zavedení institutu 
pověřeného zástupce (§ 
13a, § 14, odst.2, § 20 

odst. 9) 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

8.

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

9. Varianta 1
změna a zrušení 

rozhodnutí o autorizaci (§ 
25, § 26 a § 43)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
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12 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je MŽP. 

Nástrojem pro odhalování porušení pravidel stanovených navrhovaným zákonem je kontrola 
prováděná zejména ČIŽP. 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

v případě včasného přijetí 
nové legislativy nehrozí ČR 
infringementové řízení

54 000 000 Kč 
jednorázově                      

+                                
270 000 Kč denně, tj. 

cca 8 370 000 Kč 
měsíčně

zvýšená administrativní zátěž 
MŽP, v případě, že na trhu je 

více AOS a MŽP se bude 
muset ujmout role 

koordinátora a moderovat 
diskusi nad všemi společně 

řešenými oblastmi sdruženého 
plnění uvedenými v § 21c

1 756 832 Kč/rok

zvýšená administrativní zátěž 
MŽP, v případě, že na trhu je 
více AOS a MŽP vykonává 

činnost spojenou se 
zpracováváním údajů od AOS 

o množství obalů jimi 
uvedených na trh a 

vyhlašováním tržních podílů 
jednotlivých AOS 

13 888 Kč/rok

zvýšená administrativní zátěž 
AOS, kdy AOS budou muset 
po platnosti novely zákona v 
případě jejich vyššího počtu 
ohlašovat údaje o množství 
obalů uvedených na trh za 

účelem stanovování podílů na 
trhu jednotlivých AOS

9 856 Kč/rok

zvýšená administrativní zátěž 
AOS, kdy se AOS budou 
muset po platnosti novely 
zákona v případě jejich 
vyššího počtu v rámci 

koordinace shodnout na všech 
koordinovaných oblastech 

uvedených v § 21c

623 392 Kč/rok

osoby, které uvádějí obaly na 
trh nebo do oběhu, 

pravděpodobně budou platit 
zvýšené poplatky za sdružené 

plnění

**

promítnutí navýšení poplatků 
za sdružené plnění, které 
podnikatelské subjekty 
promítnou do konečné ceny 
výrobku, kterou platí 
spotřebitelé

*

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 1
Vyrovnání nákladů a 

koordinace AOS (§ 21b, 
21c)

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Dopady na spotřebitele

Životní prostředí

Ostatní

10.
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13 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti regulace provede MŽP. Jako období, které je vhodné pro přezkum 
účinnosti a pro zhodnocení pokroku při dosahování cílů novelizace, se doporučuje doba 3 
let. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění postačujícího objemu dat 
relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň dostatečně 
krátká k tomu, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů a navrhovaných změn. 

Přezkum bude proveden v souvislosti se čl. 5 odst. 4 směrnice o obalech, který stanovuje, 
že ode dne do 31. prosince 2024 Evropská komise přezkoumá údaje o opakovaně 
použitelných obalech poskytnuté členskými státy podle článku 12 a přílohy III s cílem 
posoudit, zda je proveditelné stanovit kvantitativní cíle pro opakované použití obalů, včetně 
pravidel pro výpočet, a přijmout další opatření na podporu opakovaného použití obalů. 
Za tímto účelem předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí 
legislativní návrh.“ 

Do 31. prosince 2024 Komise přezkoumá cíle stanovené v odst. 1 písm. h) a i) směrnice 
o obalech promítnuté do přílohy č. 3 zákona o obalech s cílem je zachovat nebo případně 
zvýšit. Za tímto účelem předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně 
připojí legislativní návrh. 

Komise také přezkoumá údaje předložené v souladu s článkem 12 směrnice o obalech 
a zprávu o výsledcích svého přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, 
zdroje údajů, metodiku použitou v členských státech a úplnost, spolehlivost, včasnost 
a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. 
Tato zpráva se vypracuje po prvním předložení údajů členskými státy a poté každé čtyři roky. 

Přezkum bude probíhat v rámci zpráv včasného varování, které bude vypracovávat Komise. 
Zprávy budou o učiněném pokroku při dosahování cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) 
až i) směrnice o obalech, a to nejpozději tři roky před každým z termínů stanovených 
v uvedených písmenech. 

14 Konzultace a zdroje dat 
Data a informace uvedené v RIA vychází z komunikace s osobami s dlouholetou praxí 
a zkušenostmi v odpadovém hospodářství. 

1. Ing. Petr Balner, Ph.D., EKO-KOM, a.s. 
2. Ing. Petr Bažil, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí 
3. Ing. Mgr. Ladislav Trylč, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Buda Šepelʹová, oddělení odpadového hospodářství, CENIA 

15 Seznam použitých zkratek 
 
AOS Autorizovaná obalová společnost 

AZ Administrativní zátěž 

CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
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ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČR Česká republika 

EK Evropská komise 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

Metodika MPO Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů 

Metodika MV Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MV Ministerstvo vnitra 

MŽP, ministerstvo Ministerstvo životního prostředí 

RIA Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment) 

SR Státní rozpočet 

Ostatní VR Ostatní veřejné rozpočty 

16 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Alena Krejčová 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: alena.krejcova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 552 
 
Ing. Petr Bažil 
Odbor odpadů 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: petr.bazil@mzp.cz 
tel: +420 267 122 195 
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