
III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech 

 

OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Ministerstvo“) předkládá v souladu se 

zmocňovacím ustanovením zakotveným v § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o 

obalech a o změně některých předpisů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obalech“ nebo „zákon“) návrh vyhlášky o provedení některých 

ustanovení zákona o obalech, a to k provedení § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a 

§ 23a odst. 6 zákona. 

Návrhem vyhlášky dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a 

způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, ve znění pozdějších 

předpisů. Novou vyhlášku bylo zapotřebí vypracovat v návaznosti na novelu zákona o 

obalech, u které je v současnosti dokončován legislativní proces. Tato novela upravuje 

stávající zmocnění v platném zákoně o obalech (§ 15 odst. 4, § 23 odst. 5) a doplňuje do 

zákona o obalech dvě nová (§ 21b odst. 7, § 23a odst. 6). 

Předkládaná nová vyhláška v souladu s těmito zmocněními upravuje  

a) rozsah vedení evidencí,  

b) rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí,  

c) minimální rozsah ověření údajů autorizovanou společností a  

d) pravidla výpočtu využití odpadu z obalů. 

Rozsah vedení evidencí se v návaznosti na předkládanou novelu zákona o obalech 

rozšiřuje především pro autorizovanou obalovou společnost (dále také „AOS“ nebo 

„autorizovaná společnost“), která bude povinna vést dle zákona nové evidence - 

evidenci osob, jež pro autorizovanou společnost zajišťují svoz, zpracování nebo jiné 

nakládání s obaly nebo odpady z obalů, a původců odpadů, se kterými má autorizovaná 

společnost uzavřenou smlouvu, evidenci sběrných míst podle § 10 odst. 1 zákona a 

evidenci nákladů na poradenskou činnost a výzkumné projekty. 

Rozsah a způsob ohlašování údajů z evidencí v případě osob, které uvádí na trh nebo 

do oběhu obaly, kopíruje stávající vyhlášku č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu 

vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, ve znění pozdějších předpisů 

a v případě evidencí autorizované společnosti obsah rozhodnutí o autorizaci podle § 17 

odst. 7 písm. e) zákona o obalech. 

Vyhláška dále stanovuje minimální rozsah ověření údajů o množství obalů uvedených na 

trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti a minimální rozsah ověření 
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údajů vykázaných autorizované společnosti osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti 

a původci odpadů, kdy tento rozsah je již vymezen v rozhodnutí o autorizaci současné 

autorizované společnosti. Navrhovaná úprava vymezuje, jaký rozsah obalového toku 

mají audity zajišťované autorizovanou společností zahrnout a v jakém rozsahu (četnosti) 

mají být prováděny u povinných osob, původců odpadů a osob oprávněných nakládat 

s odpady. 

Pravidla výpočtu využití odpadu z obalů (a zejména pravidla výpočtu recyklace) 

implementují prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 2019 o 

změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k 

databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o 

obalech a obalových odpadech. V souladu s tímto prováděcím rozhodnutím vyhláška 

stanovuje tzv. místo výpočtu, které určuje, ve kterém okamžiku je možné započítat 

hmotnost recyklovaného obalového odpadu pro účely plnění cílů směrnice, a stanovena 

je také metodologie výpočtu hmotnosti recyklovaných kovů oddělených od popele ze 

spalování. 

Odpad z obalů vyvezený mimo Evropskou unii je dle pravidel výpočtu využití odpadu z 

obalů považován za využitý pouze v případech, kdy existují dostatečné důkazy o tom, že 

využití proběhlo za podmínek, které jsou všeobecně srovnatelné s podmínkami 

stanovenými právními předpisy Evropské unie. 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky navazuje na zákonná zmocnění pro prováděcí právní předpis  

v § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 6 zákona o obalech ve znění 

novely, která má nabýt účinnosti k 1. lednu 2021 souběžně s novou vyhláškou.  

Navrhovaná právní úprava plně odpovídá těmto zákonným zmocněním, nejde nad jejich 

rámec a je s nimi v souladu. Podle zmocnění je Ministerstvo oprávněno stanovit 

prováděcím právním předpisem 

1. rozsah vedení evidence podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona, rozsah a způsob 

ohlašování údajů z této evidence a vymezení pravidel výpočtu využití odpadu 

z obalů (§ 15 odst. 4 zákona), 

2. formát hlášení autorizované společnosti o celkové hmotnosti obalů uvedených na 

trh osobami, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, rozdělenou 

podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a podle 

toho, zda se jedná o průmyslový obal či nikoliv (§ 21b odst. 7), 

3. rozsah vedení evidencí podle § 23 odst. 1 zákona, rozsah a způsob ohlašování 

údajů z těchto evidencí a vymezení pravidel výpočtu využití odpadu z obalů (§ 23 

odst. 5 zákona), 

4. minimální rozsah ověření údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do 

oběhu, které osoby, jež mají s autorizovanou společností uzavřenu smlouvu o 

sdruženém plnění, vykázaly autorizované společnosti a údajů vykázaných 

autorizované společnosti osobami uvedenými v § 23 odst. 1 písm. c) zákona a 

obcemi (§ 23a odst. 6 zákona). 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava implementuje co do problematiky pravidel výpočtu využití 

odpadu z obalů prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 2019 o 

změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k 

databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o 

obalech a obalových odpadech. 

Navrhovaná vyhláška dále umožňuje lépe sledovat plnění cílů stanovených zákonem o 

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

prosince 1994 o obalech a obalových odpadech, v platném znění. Navazuje tedy na 

směrnici 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech, 

nepředstavuje však její transpozici.  

Návrh vyhlášky je plně v souladu s výše uvedenými právními předpisy Evropské unie i 

s právem Evropské unie jako celkem. 

Na oblast, která je předmětem navrhované právní úpravy, se nevztahují žádné 

mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Návrh vyhlášky navazuje na souběžně navrhovanou novelu zákona o obalech. Vyhláška 

oproti současné vyhlášce č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů 

a ohlašování údajů z této evidence, ve znění pozdějších předpisů, podrobně upravuje 

rozsah vedení evidencí autorizované obalové společnosti (včetně nových evidencí, které 

má AOS vést podle navrhované novely) a rozsah a způsob ohlašování údajů z evidencí 

(v jaké formě a časových intervalech jsou evidence ohlašovány).  

Vyhláška dále nově stanovuje minimální rozsah ověření údajů o množství obalů 

uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti a minimální 

rozsah ověření údajů vykázaných autorizované společnosti osobami zajišťujícími pro ni 

některé činnosti a původci odpadů. Tento rozsah je již v současnosti stanoven 

v rozhodnutí o autorizaci stávající autorizované společnosti a za účelem obecné 

závaznosti a vyššího stupně vymahatelnosti bude vymezen navrhovanou vyhláškou. 

Účelem implementace pravidel výpočtu využití odpadu z obalů je jednotný přístup 

k výpočtu využití odpadu z obalů ve všech členských státech EU, který by měl zajistit 

souměřitelnost vykazovaných dat. Navrhovaná vyhláška nově stanovuje pravidla výpočtu 

využití odpadu z obalů, včetně pravidel výpočtu recyklace odpadů z obalů a výjimek 

z těchto pravidel. K výpočtu recyklace slouží mj. i stanovení míst výpočtu pro jednotlivé 

obalové materiály a metodologie výpočtu hmotnosti recyklovaných kovů oddělených od 

popele ze spalování. 

Účinnosti má navrhovaná vyhláška nabýt současně s příslušnými body předmětné 

novely zákona o obalech, tedy k 1. lednu 2021.  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
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sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

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

zmocňovacích ustanovení v zásadě obsaženo již v RIA k současně předkládanému 

návrhu zákona, kterým se mění zákon o obalech. Podle RIA k předkládanému návrhu 

zákona by dopady na státní rozpočet a podnikatelské prostředí měly být následující: 

Dopady na státní rozpočet: 

- 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 

- Zvýšená administrativní zátěž CENIA v souvislosti s úpravou ohlašovacího formuláře 

ISPOP – jednorázově o 24 960 Kč 

- Zvýšená administrativní zátěž MŽP v souvislosti s úpravou ohlašovacího formuláře 

ISPOP - jednorázově 3 472 Kč 

Dopady na podnikatelské prostředí: 

- 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 

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

Návrh nemá sociální dopady, ani dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a ani na národnostní menšiny. 

Vyšší počet ohlašovaných údajů z evidencí a stanovení přesných pravidel výpočtu 

recyklace poskytne Ministerstvu lepší přehled o stavu odpadového hospodářství 

v oblasti obalů a umožní mu adekvátně přizpůsobovat systém nakládaní s obaly a 

odpady z obalů v České republice, což by mělo mít následně pozitivní dopady pro životní 

prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu  

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

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

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

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

ČR“. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na ochranu osobních údajů a ochranu soukromí. 
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8. Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

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

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Předmět úpravy vychází především ze zmocnění upravených v zákoně o obalech a věcně se 

jedná hlavně o transpozici prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 

2019 o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se  

k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES  

o obalech a obalových odpadech (dále jen „rozhodnutí“). Rozsah vedení evidencí a rozsah a 

způsob ohlašování údajů z těchto evidencí je ve vyhlášce upraven jak ve vztahu 

k autorizovaným obalovým společnostem, tak ve vztahu k osobám plnícím povinnosti 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů samostatně organizačně a technicky na vlastní 

náklady podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona a k osobám podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona, 

které nemají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění. 

Vyhláška dále upravuje minimální požadavky na ověření údajů AOS prostřednictvím auditora 

a pravidla výpočtu využití odpadu z obalů obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 

2019/665. 

K § 2 

Všechny nově zavedené definice jsou transpozicí článku 2 rozhodnutí. V případě písm. b) se 

text liší od směrnice, jedná se o přizpůsobení legislativních odkazů rozhodnutí českému 

právnímu prostředí, tedy zákonu o obalech. 

K § 3 

Rozsah vedení evidencí je shodný s rozsahem ohlašování údajů z těchto evidencí, proto je 

v ustanovení odkazováno na § 4, kde je ohlašování upraveno. Pro přehlednost je v odst. 2 

vyjmenováno, kterých oblastí se úprava rozsahu vedení evidencí týká ve vztahu k AOS, vůči 

kterým jsou požadavky na rozsah ohlašování přísnější. 

K § 4 

Rozsah ohlašování údajů z evidence je v navrhované vyhlášce stejně jako ve vyhlášce č. 

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

evidence, kterou navrhovaná vyhláška ruší a nahrazuje, vyjádřen prostřednictvím příloh.  

Navrhovaný § 4 kopíruje znění § 2 vyhlášky č. 641/2004 Sb., s tím, že navrhovaná textace 

odráží změny v zákoně o obalech. Jedná se o vypuštění „balených výrobků“ v odst. 1 a o 
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změnu odkazu na § 13 odst. 2 zákona, který je v novele zákona přečíslován na § 13 odst. 3. 

V odst. 2 a 3 je navíc vložen odkaz na § 3 odst. 1 kvůli lepší orientaci a přehlednost. 

Odst. 4 (kromě doplněného odkazu na § 3 odst. 2) odkazuje oproti znění § 2 vyhlášky č. 

641/2004 Sb. nově kromě přílohy č. 5 také na novou přílohu č. 6., což vyplývá z nových 

požadavků zákona o obalech, viz dále. Vzhledem k tomu, že frekvence ohlašování údajů 

z evidence je v současné době upravena pouze v rozhodnutí o autorizaci společnosti EKO-

KOM, a.s., která je jedinou AOS, je frekvence ohlašování navržena jako součást vyhlášky, 

aby byla platná do budoucna pro všechny AOS působící na trhu, pokud jich bude na území 

ČR působit více. Frekvence ohlašování vychází z frekvence stanovené v rozhodnutí o 

autorizaci společnosti EKO-KOM, a.s. Nově zavedené tabulky č. 4 a 5 přílohy č. 5 týkajících 

se spotřeby plastových tašek budou AOS ohlašovat za kalendářní rok, což je postačující 

z hlediska plnění reportingových povinností ČR. Další oproti současnému stavu nově 

zavedená tabulka č. 2 přílohy č. 6 týkající se sběrných míst v obci, je rovněž ohlašována 

jednou za kalendářní rok, zejména kvůli omezení administrativní zátěže jak AOS, tak obcí. 

Stejně tak tabulky č. 3 a 4 přílohy č. 6 týkající se nákladů na poradenskou činnost AOS podle 

§ 23 odst. 1 písm. e) zákona a nákladů na výzkumné projekty podle § 23 odst. 1 písm. e) 

zákona jsou rovněž navrhovány ohlašovat jednou za kalendářní rok. Tabulky jsou 

navrhovány z důvodu usnadnění kontroly AOS ze strany MŽP, která obvykle probíhá jednou 

za kalendářní rok. 

K § 5 a 6 

Navrhovaná ustanovení provádí ustanovení § 23a zákona, kterým je implementován článek 

8a odst. 3 písm. d) směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851, podle kterého 

členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby každý výrobce nebo organizace 

vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců 

zavedli odpovídající mechanismus vnitřní kontroly, podporovaný v příslušných případech 

pravidelnými nezávislými audity, za účelem hodnocení: 

i) svého finančního řízení včetně dodržování požadavků stanovených v čl. 8a odst. 4 písm. 

a) a b) směrnice;  

ii) kvality údajů shromažďovaných a vykazovaných v souladu s čl. 8a odst. 1 písm. c) 

(povinnost sběru dat o zpětném odběru a zpracování) a s požadavky nařízení (ES) č. 

1013/2006. 

Minimální rozsah ověření podle § 23a odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 zákona je stanoven 

obdobně s požadavky na ověření údajů evidence AOS EKO-KOM, a.s. stanovenými 

v rozhodnutí o autorizaci, aby se týkaly všech AOS působících v ČR v případě jejich plurality. 

Tyto požadavky jsou nastaveny tak, aby byla spolehlivě kontrolována jak data o obalech 

uvedených na trh v ČR, tak data o zpětném odběru, svozu, dotřídění a zpracování odpadů 

z těchto obalů. 

K § 7 

Odst. 1 navrhovaného ustanovení je přímou transpozicí článku článku 4 odst. 1 rozhodnutí. 

Odst. 2 je přímou transpozicí článku článku 4 odst. 3 rozhodnutí. 
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Odst. 3 je přímou transpozicí článku článku 5 odst. 1 rozhodnutí. 

Odst. 4 je přímou transpozicí článku článku 5 odst. 2 rozhodnutí. 

Rozhodnutí ve výše uvedených ustanoveních zmiňuje předmětné principy ve vztahu jak 

k recyklaci, tak k využití, proto je v § 7 uváděno slovo využití, které zahrnuje oba pojmy 

použité v rozhodnutí. 

K § 8 

Odst. 1 navrhovaného ustanovení je přímou transpozicí článku 6c písm. a) rozhodnutí. Místa 

výpočtu, na které je odkazováno v rozhodnutí, jsou ve vyhlášce navrženy v nové příloze č. 7. 

Odst. 2 je přímou transpozicí článku 6c odst. 1 písm. b) rozhodnutí.  

Odst. 3 je přímou transpozicí článku 6c odst. 1 písm. c) rozhodnutí.  

Odst. 4 je přímou transpozicí článku 6c odst. 1 písm. d) rozhodnutí.  

Odst. 5 je přímou transpozicí článku 6c odst. 1 písm. e) rozhodnutí.  

K § 9 

Odst. 1 navrhovaného ustanovení je přímou transpozicí článku 6c odst. 1 písm. f) 

rozhodnutí. 

Odst. 2 je přímou transpozicí článku 6c odst. 1 písm. g) rozhodnutí. 

Odst. 3 je přímou transpozicí článku 6c odst. 1 písm. h) rozhodnutí. 

Odst. 4 je přímou transpozicí článku 6c odst. 1 písm. i) rozhodnutí. 

K § 10 

Navrhované ustanovení je transpozicí článku 6a odst. 2 směrnice 94/62/ES o obalech a 

obalových odpadech, které definuje, za jakých okolností je možné odchylně od přístupu 

měření hmotnosti recyklovaného obalového odpadu v okamžiku, kdy odpad vstupuje do 

recyklace, hmotnost recyklovaného obalového odpadu měřit při výstupu z jakéhokoli třídění. 

Odst. 1 je transpozicí článku 6a odst. 2 písm. a) směrnice 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech, podle kterého lze hmotnost recyklovaného obalového odpadu měřit při výstupu z 

jakéhokoli třídění, pokud je tento odpad z výstupu následně recyklován. Znění vyhlášky však 

spíše vychází z ustanovení článku 3 odst. 4 rozhodnutí, které podrobněji popisuje tentýž 

princip. Konkrétně je v tomto ustanovení rozhodnutí uvedeno, že je výstup z třídícího 

zařízení dodáván do procesu efektivního využití nebo recyklace bez významných ztrát, může 

být tento výstup považován za hmotnost využitých nebo recyklovaných obalových odpadů. 

Odst. 2 je transpozicí článku 6a odst. 2 písm. b) směrnice 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech, podle kterého lze hmotnost recyklovaného obalového odpadu měřit při výstupu z 

jakéhokoli třídění, pokud hmotnost materiálů nebo látek, které jsou odstraněny dalšími 

operacemi předcházejícími recyklaci a nejsou následně recyklovány, není zahrnuta do 

hmotnosti odpadu, který je vykazován jako recyklovaný, v kombinaci s článkem odst. 3 
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článku 6a směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, dle kterého za účelem 

dosažení spolehlivosti a přesnosti shromážděných údajů o recyklovaném obalovém odpadu, 

může systém kontroly kvality a sledovatelnosti obalového odpadu zahrnovat elektronické 

registry zřízené podle čl. 35 odst. 4 směrnice 2008/98/ES, technické specifikace ke 

kvalitativním požadavkům na tříděný odpad nebo průměrné míry ztrát tříděného odpadu u 

různých druhů odpadu a různých postupů zpracování odpadu. Průměrné míry ztrát se použijí 

pouze v případech, kdy spolehlivé údaje nelze získat jinak, a vypočítají se na základě 

pravidel pro výpočet stanovených v aktu v přenesené pravomoci přijatém podle čl. 11a odst. 

10 směrnice 2008/98/ES. 

V době nutnosti zahájení legislativního procesu z hlediska včasné transpozice a provedení 

zmocnění zákona o obalech bohužel ještě není dokončen výše zmíněný akt v přenesené 

pravomoci. Pravidla výpočtu průměrných ztrát by však do budoucna měla z tohoto předpisu 

vycházet.  

K § 11 

Odst. 1 navrhovaného ustanovení je přímou transpozicí článku 6d odst. 1 rozhodnutí. 

Odst. 2 je přímou transpozicí článku 6d odst. 2 rozhodnutí. Metodologie, na kterou je 

odkazováno v rozhodnutí, je ve vyhlášce navržena v nové příloze č. 8. 

K § 12 

Navrhované přechodné ustanovení je transpozicí článku 9 odst. 3 rozhodnutí, podle kterého 

členské státy vyplňují formáty pro předkládání údajů uvedené v příloze I každý rok a Komisi 

je předloží do 18 měsíců od konce referenčního roku v elektronické podobě podle standardu 

pro výměnu informací, který Komise stanoví. Údaje se předkládají za celý kalendářní rok. 

S ohledem na to, že příloha 1 rozhodnutí již obsahuje údaje, které se sbírají v souladu 

s novými pravidly výpočtu využití a recyklace uvedenými v navrhovaných ustanoveních § 7 

až 11, a rozhodnutí bylo přijato dne 17. dubna 2019, prvním kalendářním rokem, za který se 

má reportovat v souladu s novými pravidly, je tedy rok 2020. 

K § 13 

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

této evidence a související vyhlášku č. 400/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 641/2004 

Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence je třeba 

zrušit a nahradit navrhovanou vyhláškou, neboť návrh obsahuje ustanovení, které 

neodpovídají názvu vyhlášky, jako například § 5 a 6, které upravují minimální rozsah ověření 

údajů realizované AOS prostřednictvím auditora. 

K § 14 

Účinnost byla nastavena s ohledem na reálnost projednání v rámci legislativního procesu. 

K příloze č. 1 
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Navrhovaná příloha určená k identifikaci ohlašovatele je plně přijata ze současně platné 

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

této evidence. S ohledem na její funkčnost ji není potřeba nijak měnit. 

K příloze č. 2 

Navrhovaná příloha určená k ohlašování opakovaně použitelných obalů, které vyhovují 

kritériím § 13 odst. 3 zákona, vychází ze současně platné přílohy č. 2 vyhlášky č. 641/2004 

Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, avšak 

oproti současnému znění bylo procentní kritérium, při jehož splnění platí, že byly zajištěny 

povinnosti zpětného odběru a využití dle § 10 a 12 zákona, navýšeno v souladu se zákonem 

z 55 % na 70 %. Tabulka byla také z důvodu lepší přehlednosti rozdělena na dvě části. 

Z důvodu přizpůsobení s tabulkou č. 1 přílohy č. 1 rozhodnutí, je stávající tabulka upravena 

ve sloupcích týkajících se recyklace. Konkrétně je zrušen sloupec „Recyklace celkem“ a „z 

toho organická recyklace“ a jsou doplněny sloupce „Recyklace v ČR“, „Recyklace v jiných 

členských státech EU“, „Recyklace mimo EU“. Dále je doplněn sloupec „Opravy dřevěných 

obalů“ a „Jiné využití“ a odstraněny jsou sloupce „ Spalování ve spalovnách odpadu 

s energetickým využitím“ a „Odstraněno“. Kvůli souladu s tabulkou  

č. 1 přílohy č. 1 rozhodnutí je tabulka také doplněna o řádky „FE z popele ze spalování“ a 

„AL z popele ze spalování“. 

Sloupce „Recyklace %“ a „Celkové využití %“ budou vyplňovány automaticky podle vzorců 

uvedených ve vysvětlivkách ke sloupcům 15 a 16. 

Upraveny jsou také některé vysvětlivky, které souvisejí s provedenými změnami. Úprava 

vysvětlivky ke sloupci č. 7, je v souladu s vysvětlivkami přílohy č. 1 tabulky č. 3 rozhodnutí, 

která určuje formát pro předkládání údajů o opakovaně použitelných obalech.  

S ohledem na změnu § 48 zákona o obalech, podle které se kompozitní obaly a jiné obaly 

složené z více než jednoho materiálu vykazují podle materiálů obsažených v obalu, je zrušen 

řádek kompozitní obaly. 

K příloze č. 3 

Navrhovaná příloha určená k ohlašování pro obalů jedno použití a opakovaně použitelných 

obalů, které nesplňují kritéria § 13 odst. 3 zákona, vychází ze současně platné přílohy č. 3 

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

této evidence. 

Z důvodu přizpůsobení s tabulkou 1 přílohy č. 1 rozhodnutí, je stávající tabulka stejně jako 

v případě přílohy č. 2 upravena ve sloupcích týkajících se recyklace, jsou doplněny sloupce 

„Opravy dřevěných obalů“ a „Jiné využití“ a odstraněny jsou sloupce „ Spalování ve 

spalovnách odpadu s energetickým využitím“, „Odstraněno“ a „Využití celkem“.  Kvůli 

souladu s tabulkou 1 přílohy č. 1 rozhodnutí je tabulka také doplněna o řádky „FE z popele 

ze spalování“ a „AL z popele ze spalování“. 

Sloupce „Recyklace %“ a „Celkové využití %“ budou vyplňovány automaticky podle vzorců 

uvedených ve vysvětlivkách ke sloupcům 17 a 18. 
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Z důvodu souladu s tabulkou č. 3 přílohy č. 1 jsou sloupce „Výroba“, „Dovoz a přeshraniční 

přeprava“ a „Vývoz“ rozděleny tak, aby rozlišovaly evidenci jednocestných a opakovaně 

použitelných obalů a také byl doplněn sloupec „Opakovaně použitelné poprvé uvedené na 

trh“. 

Upraveny jsou také některé vysvětlivky, které souvisejí s provedenými změnami.  V případě 

nových sloupců vysvětlivky vycházejí z vysvětlivek přílohy č. 1 rozhodnutí. 

S ohledem na změnu § 48 zákona o obalech, podle které se kompozitní obaly a jiné obaly 

složené z více než jednoho materiálu vykazují podle materiálů obsažených v obalu, je zrušen 

řádek kompozitní obaly. 

K příloze č. 4 

Navrhovaná příloha určená k ohlašování pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu méně 

než 300 kg obalů za rok vychází ze současně platné přílohy č. 4 vyhlášky č. 641/2004 Sb., o 

rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence. 

Upraveny jsou stejně jako v předchozích přílohách sloupce týkající se recyklace pro 

dosažení souladu s tabulkou č. 1 přílohy č. 1 rozhodnutí. Dále je doplněn sloupec 

„Energetické využití“ a sloupec „Využití“ je změněn na „Celkové využití“ z důvodu jednotnosti 

s přílohami č. 2 a 3, 

Úprava vysvětlivek souvisí s provedenými změnami. 

S ohledem na změnu § 48 zákona o obalech, podle které se kompozitní obaly a jiné obaly 

složené z více než jednoho materiálu vykazují podle materiálů obsažených v obalu, je zrušen 

řádek kompozitní obaly. 

K příloze č. 5 

Navrhovaná tabulka č. 1 určená k  identifikaci ohlašovatele je plně přijata ze současně platné 

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

této evidence. S ohledem na její funkčnost ji není potřeba nijak měnit. 

Tabulka č. 2 přílohy č. 5 současně platné vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu 

vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence je z důvodu přehlednosti 

rozdělena místo dvou částí do tří částí a navíc byla celá zdvojena do navrhované tabulky č. 2 

a 3. Tabulka č. 2 slouží k ohlašování výhradně prodejních obalů určených spotřebiteli a 

prostřednictvím tabulky č. 3 se ohlašují ostatní obaly. Toto rozdělení prakticky provádí § 21b 

odst. 1 zákona o obalech, podle kterého musí AOS čtvrtletně hlásit Ministerstvu životního 

prostředí celkovou hmotnost obalů uvedených na trh osobami, s nimiž má uzavřenu smlouvu 

o sdruženém plnění, rozdělenou podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k 

zákonu o obalech a podle toho, zda se jedná o průmyslový obal či nikoliv. Řádek prodejní 

obaly určené spotřebiteli tedy již není potřeba vyplňovat, proto je řádek z tabulek vypuštěn. 

Ohlašování tabulek č. 2 a 3 tedy bude sloužit jak pro účely obalové evidence ČR, tak pro 

stanovování tržních podílů jednotlivých AOS v přídě jejich plurality. 
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Z důvodu přizpůsobení s tabulkou č. 1 přílohy č. 1 rozhodnutí, jsou navrhované tabulky č. 2 a 

3 stejně jako v případě navrhované přílohy č. 2 a 3 upraveny ve sloupcích týkajících se 

recyklace, jsou doplněny sloupce „Opravy dřevěných obalů“. „Jiné využití“ již kvůli 

nadbytečnosti nerozlišuje jednocestné obaly od opakovaně použitelných a odstraněny jsou 

sloupce „Spalování ve spalovnách odpadu s energetickým využitím jednocestných “, 

„Spalování ve spalovnách odpadu s energetickým využitím jednocestných “a „Celkové využití 

a spalování ve spalovnách odpadů s energetickým využitím. “ Kvůli souladu s tabulkou 1 

přílohy č. 1 rozhodnutí je tabulka také doplněna o řádky „FE z popele ze spalování“ a „AL z 

popele ze spalování“. 

Sloupce „Recyklace %“ a „Energetické využití %“ budou vyplňovány automaticky podle 

vzorců uvedených ve vysvětlivkách ke sloupcům 24 a 25. 

Z důvodu souladu s tabulkou č. 3 přílohy č. 1 je společný nadpis pro sloupce č. 8 a 9 

přejmenován na poprvé uvedeno na trh. 

Upraveny jsou také některé vysvětlivky, které souvisejí s provedenými změnami.  V případě 

nových sloupců vysvětlivky vycházejí z vysvětlivek přílohy č. 1 rozhodnutí. 

S ohledem na změnu § 48 zákona o obalech, podle které se kompozitní obaly a jiné obaly 

složené z více než jednoho materiálu vykazují podle materiálů obsažených v obalu, je zrušen 

řádek kompozitní obaly. 

Tabulky č. 4 a 5 jsou navrhovány za účelem vykazování spotřeby lehkých plastových tašek 

ze strany AOS. Rozhodnutí v příloze č. 1 dává členským státům na výběr vykazovat 

spotřebu lehkých plastových tašek buď na základě počtu ve formátu, který je stanoven v 

tabulce 4, resp. 5 rozhodnutí nebo na základě hmotnosti ve formátu, který je stanoven v 

tabulce 6, resp. 7 rozhodnutí.  

Navrhovaná tabulka č. 4 je přímou transpozicí tabulky č. 4 přílohy č. 1 rozhodnutí. Tabulka č. 

5 je navrhována spíše pro národní účely. Naprostá většina odpadové a obalové evidence je 

vedena na základě hmotnosti a je vhodné mít přehled o spotřebě lehkých plastových tašek i 

z hlediska jejich hmotnosti. Pro účely reportingu však tabulka nelze využít, neboť k vyplnění 

tabulky č. 6 přílohy č. 1 rozhodnutí je třeba stanovit váženou průměrnou hmotnost lehké 

plastové nákupní tašky vykázanou hospodářskými subjekty, což ČR ve vyhlášce nehodlá 

navrhovat z důvodu zbytečné administrativní zátěže. Tabulku č. 7 přílohy č. 1 rozhodnutí pro 

účely reportingu na základě hmotnosti v českém prostředí také nelze použít, neboť hmotnost 

lehkých plastových nákupních tašek musí být vypočítaná z povinných daní, poplatků nebo 

dávek, které nejsou v ČR jednoznačně stanovené. V ČR sice plastová odnosná taška nesmí 

být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli zdarma, avšak prodejce si cenu určuje 

sám, s tím, že cena musí minimálně odpovídat nákladům, které odpovídají nákladům na její 

pořízení. 

K příloze č. 6 

Navrhovaná tabulka č. 1 slouží k ohlašování evidence osob, s nimiž má AOS uzavřenu 

smlouvu o sdruženém plnění, a osob, jež pro autorizovanou společnost zajišťují svoz, 

zpracování nebo jiné nakládání s obaly nebo odpady z obalů, a původců odpadů, se kterými 
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má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu, na základě které tyto osoby poskytují 

autorizované společnosti údaje o množství odpadů z obalů a způsobech nakládání s nimi.  

Navrhovaná tabulka č. 2 slouží k ohlašování sběrných míst podle § 10 odst. 1 v případě 

spolupráce autorizované společnosti s obcemi. Podoba tabulky vychází z dotazníku pro obce 

vykazované AOS EKO-KOM, a.s. a je takto navrhována proto, aby MŽP disponovalo 

podrobnými údaji o stavu sběrné sítě. 

Navrhované tabulky č. 3 a 4 slouží k ohlašování evidence nákladů na poradenskou činnost a 

výzkumné projekty, které je nutné znát kvůli ověření požadavků § 21 odst. 1 písm. j) zákona 

o obalech. Náklady na poradenskou činnost a výzkumné projekty totiž nejsou uvedeny ve 

výčtu úkonů placených AOS, a proto je potřeba je rozlišit, aby mohly být odečteny od 

minimální výše peněžních prostředků hrazených osobami uvádějícími obaly na trh nebo do 

oběhu za účelem zajištění sdruženého plnění. 

K příloze č. 7  

Navrhovaná příloha je přímou transpozicí přílohy č. 2 rozhodnutí. 

K příloze č. 8  

Navrhovaná příloha je přímou transpozicí přílohy č. 3 rozhodnutí. 
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