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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška provádějící novelu zákona o obalech (kterou se mění vyhláška 

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

evidence) 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. 1. 2021 

Implementace práva EU: Ano: 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 1. 1. 2020  

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Stanovit pravidla výpočtu recyklace a využití odpadů z obalů v souladu s  legislativou EU 

a úprava a zavedení ohlašovacích tabulek tak, aby ČR byla schopna splnit reportovací 

povinnosti v oblasti obalů a obalových odpadů. Jedná se především o úpravu evidence 

o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi, ale také zavedení 

nových ohlašovacích formulářů pro ohlašování údajů o spotřebě lehkých plastových 

tašek, osob podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o obalech, sběrných míst podle § 23 

odst. 1 písm. d) zákona v případě spolupráce autorizované společnosti s obcemi, 

evidence nákladů na poradenskou činnost a evidence nákladů na výzkumné projekty pro 

AOS. 

Současně úprava tabulek umožní MŽP stanovovat podíl jednotlivých AOS na trhu  

pro účely vyrovnání nákladů v případě, že jich v ČR bude působit více. 

Kromě toho vyhláška upravuje rozsah kontroly činnosti povinných osob a subjektů (osob 

oprávněných nakládat s odpady či původců odpadu včetně obcí), kteří plní své 

povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím AOS.  

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky/nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

V souvislosti s přijetím vyhlášky bude potřeba upravit a zavést nové formuláře pro 

evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi v ISPOP, a s tím 

provést související úpravu Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). S 

úpravou 2 formulářů v ISPOP jsou spojeny jednorázové náklady 1,4 mil. Kč na straně 

CENIA na zadání této zakázky, dále náklady 442 tis. Kč na propojení se systémem 

ISOH a zabezpečení nové datové struktury v ISOH, a dále administrativní zátěž ve výši 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTSF7WIQ)



 

2 

 

306 tis. Kč na přípravu a koordinaci této zakázky. Spolu s tím dojde k jednorázovému 

navýšení administrativní zátěže o 27 tis. Kč na straně pracovníků MŽP, které však bude 

zvládnuto v rámci stávajících personálních kapacit odboru odpadů.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Povinné osoby a autorizované obalové společnosti (AOS) budou muset vynaložit větší 

úsilí při vedení přísnější evidence o obalech a obalových odpadech. AOS přibydou také 

zcela nové reportovací povinnosti, v jejichž souvislosti se jim zvýší administrativní zátěž. 

V souvislosti se změnou pravidel výpočtu recyklace a využití odpadů z obalů dojde 

ke zvýšení administrativní zátěže osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu plnící 

povinnosti individuálně o 5 470 Kč/osobu, tzn. celkem o 3,83 mil. Kč/rok, a AOS cca 

o 13 800 Kč/rok. AOS se také zvýší administrativní zátěž v souvislosti s ohlašováním 

evidence zejména v souvislosti s rozlišováním obalů určených spotřebiteli, a to cca 

o 27,4 tis. Kč/rok. Dále v souvislosti s hlášením informací o sběrných místech podle § 23 

odst. 1 písm. d) zákona v případě spolupráce AOS s obcemi se jednorázově zvýší 

náklady AOS o cca 30 tis. Kč na propojení systémů. 

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

 

3.5 Sociální dopady: Ne  

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano  

V souvislosti se zvýšenou administrativní zátěží AOS a přísnější interpretací recyklace je 

pravděpodobné, že dojde k navýšení příspěvků za sdružené plnění povinnosti zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů od osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu. Tyto 

příspěvky obvykle bývají zahrnuty v ceně výrobků, proto může dojít k mírnému navýšení 

cen u spotřebitelského zboží, jehož součástí je i obalový materiál. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano  

Vyhláška zavádí přísnější pojetí recyklace, což by mělo mít pozitivní dopad na životní 

prostředí, neboť splnění procentuálně nastavených cílů v příloze č. 3 zákona o obalech 

bude vyžadovat vyšší úsilí AOS a povinných osob a měl by vést k vyšší míře reálné 

recyklace. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  
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3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

 

3.10 Korupční rizika: Ne  

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle  

1.1 Název 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech 

 

1.2 Definice problému  

Jedná se o přímou 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. Účelem je, aby dosud vágní pravidla výpočtu recyklace a 

využití, která si členské státy vykládaly různě, byla stejná napříč EU, a data o obalech byla 

navzájem porovnatelná. 

Změny se dále týkají ohlašování dat o obalech a obalových odpadech osobami plnícími 

povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů samostatně organizačně a technicky 

na vlastní náklady podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o obalech v souvislosti s novými 

pravidly výpočtu recyklace, a také rozšíření ohlašovacích povinností AOS pro účely 

stanovení podílu na trhu v jednotlivých obalových kategoriích, a také pro účely kontroly AOS 

ze strany MŽP.  

Dále se jedná 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. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Povinnost vedení evidence je ukotvena v zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění 

pozdějších předpisů. V současné době ohlašují osoby plnící povinnosti zpětného odběru 

a využití odpadu z obalů samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady podle § 13 

odst. 1 písm. a) zákona o obalech MŽP údaje z příloh č. 1 až 4 vyhlášky č. 641/2004 Sb., 

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

prostřednictvím ISPOP. AOS ohlašuje MŽP údaje z přílohy č. 5 vyhlášky č. 641/2004 Sb., 

o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, a zasílá 

seznam osob se kterými má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění prostřednictvím ISPOP 

v návaznosti na rozhodnutí o autorizaci. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTSF7WIQ)



 

7 

 

Do doby přijetí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 byla pravidla výpočtu recyklace a 

využití odpadů z obalů stanovena poměrně vágně v rozhodnutí 2005/270/ES a tato 

pravidla nebyla transponována do národní legislativy. Definice recyklace je popsána v § 4 

zákona o obalech  

v rámci podmínek, za jakých může být obal uveden na trh, jako proces, kterým jsou odpady  

z obalů nebo obalových prostředků nebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály 

přeměněny ve výrobek nebo surovinu. Tato vyhláška transponuje rozhodnutí Komise (EU) 

2019/665 ohledně způsobu výpočtu recyklace a využití odpadů z obalů tak, aby osoby 

uvádějící obaly na trh nebo do oběhu a AOS vykazovaly data o obalech srovnatelná 

s ostatními členskými státy EU a plnily tak požadavky směrnice o obalech a prováděcích 

předpisů. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, které plní povinnost zajistit recyklaci 

obalů uvedených na trh v rozsahu přílohy č. 3 zákona o obalech buď samostatně 

organizačně a technicky na vlastní náklady nebo prostřednictvím AOS  

b) AOS EKO-KOM - zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů 

c) Budoucí AOS, respektive žadatelé o autorizaci 

d) CENIA – zajišťuje formuláře pro evidenci o obalech a odpadech z obalů a o 

způsobech nakládání s nimi a pro ohlašování údajů prostřednictvím ISPOP a 

zabezpečení nové datové struktury v ISOH 

e) Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Implementace evropské legislativy a zajištění srovnatelnosti obalových dat napříč EU. 

Cílem vyhlášky je stanovit pravidla výpočtu recyklace a využití odpadů z obalů v souladu s  

legislativou EU a úprava a zavedení ohlašovacích tabulek tak, aby ČR byla schopna splnit 

reportovací povinnosti v oblasti obalů a obalových odpadů. Jedná se především o úpravu 

evidence o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi, ale také zavedení 

nových ohlašovacích formulářů pro ohlašování údajů o spotřebě lehkých plastových tašek, 

osob podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o obalech, sběrných míst podle § 23 odst. 1 písm. 

d) zákona v případě spolupráce autorizované společnosti s obcemi, evidence nákladů  

na poradenskou činnost a evidence nákladů na výzkumné projekty pro AOS. 

Současně úprava tabulek umožní MŽP stanovovat podíl jednotlivých AOS na trhu  

pro účely vyrovnání nákladů v případě, že jich v ČR bude působit více. 

Kromě toho vyhláška umožní kontrolu činnosti povinných osob a subjektů (osob 

oprávněných nakládat s odpady či původců odpadu včetně obcí), kteří plní své povinnosti 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím AOS. 
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1.6 Zhodnocení rizika 

Při zachování současného stavu, kdy AOS a osoby uvádějící na trh obaly nebudou povinny 

ohlašovat údaje ohledně obalů a odpadů z obalů podle nově navržených formulářů, nebude 

ČR schopna reportovat o odpadech z obalů v souladu s rozhodnutím Komise (EU) 2019/665, 

za což hrozí ze strany Komise sankce. Zároveň by byla data o obalech reportovaná EU 

navzájem neporovnatelná s ostatními státy. 

Kromě toho v případě vstupu další AOS na trh nebude MŽP schopno dostát povinnosti 

vyhlašovat podíly jednotlivých AOS na trhu a nové AOS by měly oproti stávající AOS 

konkurenční výhodu, neboť by neměly stanovený rozsah povinnosti provádět audity a mohly 

by tedy audity provádět v menším rozsahu než stávající AOS. 

 

2 Pravidla výpočtu recyklace a využití odpadů z obalů 

2.1 Důvod předložení a cíle 

2.1.1 Definice problému  

Jedná se o přímou 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, které v detailu popisuje, za jakých okolností je možné 

považovat odpad z obalů za recyklovaný nebo využitý. Účelem je, aby dosud vágní pravidla 

výpočtu recyklace a využití, které si členské státy vykládaly různě, byla stejná napříč EU, a 

data o obalech byla navzájem porovnatelná. 

2.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Do doby přijetí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 byla pravidla výpočtu recyklace a využití 

odpadů z obalů stanovena poměrně vágně v rozhodnutí 2005/270/ES a tato pravidla nebyla 

transponována do národní legislativy. Definice recyklace je popsána v § 4 zákona o obalech  

v rámci podmínek, za jakých může být obal uveden na trh, jako proces, kterým jsou odpady  

z obalů nebo obalových prostředků nebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály 

přeměněny ve výrobek nebo surovinu. Recyklace a využití je obecně definována v zákoně  

o odpadech. 

2.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu - mají povinnost zajistit recyklaci obalů 

uvedených na trh v rozsahu přílohy č. 3 zákona o obalech, a to buď samostatně 

organizačně a technicky na vlastní náklady nebo prostřednictvím AOS  

b) AOS - zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů 

c) MŽP 

2.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je implementace evropské legislativy, a zároveň aby byla data o odpadech z obalů 

reportovaná EU navzájem porovnatelná s ostatními evropskými státy. 
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2.1.5 Zhodnocení rizika 

Při zachování současného stavu, kdy AOS a osoby uvádějící na trh obaly nebudou povinny 

při stanovení míry recyklace dodržovat nová pravidla výpočtu, nebude ČR schopna 

reportovat potřebné informace ohledně recyklace a využití odpadů z obalů v souladu s 

rozhodnutím Komise (EU) 2019/665, za což hrozí ze strany Komise sankce. Zároveň by byla 

data o obalech reportovaná EU navzájem neporovnatelná s ostatními státy. 

 

2.2 Návrh variant řešení 

2.2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu. 

2.2.2 Varianta 1 

Transpozice rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ohledně způsobu výpočtu recyklace a využití 

odpadů z obalů tak, aby osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu a AOS vykazovaly data 

o obalech srovnatelná s ostatními členskými státy EU a plnily tak požadavky směrnice  

o obalech a prováděcích předpisů. 

 

2.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

O ponechání varianty 0 nelze reálně uvažovat z důvodu nesplnění transpoziční povinnosti 

a hrozícího infringementu. Z toho důvodu slouží tato varianta pouze pro srovnání. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Ohlašovací povinnost má přibližně 700 osob plnících povinnosti zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů individuálně, tj. samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady podle 

§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o obalech. Evidence se vede průběžně a hlášení se posílá 

jedenkrát do roka prostřednictvím ISPOP. Dále přes 21 tis. subjektů plní povinnosti 

prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která ohlašuje evidenci 

čtvrtletně, a rovněž její klienti jí také ohlašují data čtvrtletně. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V souvislosti s novými pravidly výpočtu recyklace odpadů z obalů dojde k navýšení 

administrativní zátěže MŽP, avšak výši administrativní zátěže momentálně nelze odhadnout, 

neboť bude záviset na konečné podobě prováděcího předpisu Evropské komise, který bude 

stanovovat pravidla stanovení průměrných ztrát při vstupu odpadů z obalů do recyklace. 

Předpokládáme však, že navýšení administrativní zátěže bude zvládnuto v rámci stávajících 

personálních kapacit odboru odpadů. 
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Dopady na podnikatelské prostředí 

Předpokládá se, že dojde ke zvýšení administrativní zátěže osob plnících povinnosti 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů a zejména AOS v souvislosti se změnou pravidel 

výpočtu recyklace a využití odpadů z obalů. 

Odhadujeme, že pro osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu plnící povinnosti 

individuálně dojde k navýšení administrativní zátěže o cca 16 hod/rok, tj. 5 470 Kč/osobu. 

Celková administrativní zátěž pro všechny tyto osoby tedy bude činit 3,83 mil. Kč/rok1. 

Administrativní zátěž AOS v souvislosti s novými pravidly výpočtu recyklace je odhadována 

přibližně na 32 hod/rok, což činí cca 13 800 Kč1.  

Odhadovaná administrativní zátěž se však může změnit v závislosti na konečné podobě 

prováděcího předpisu Evropské komise, který bude stanovovat pravidla stanovení 

průměrných ztrát při vstupu odpadů z obalů do recyklace. 

 

2.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přímou 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, doporučujeme přijmout variantu 1. O 

ponechání varianty 0 nelze reálně uvažovat z důvodu hrozícího infringementu.  

 

3 Úprava minimálního rozsahu kontrolní činnosti realizované AOS 

3.1 Důvod předložení a cíle   

3.1.1 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. 

Auditovací povinnost v rozsahu navrženém ve vyhlášce je již v současné době stanovena 

pro AOS EKO-KOM, a.s. v rozhodnutí o autorizaci. Je však nezbytné, aby tato povinnost 

obecně ve stejném rozsahu platila pro případné další AOS, které mohou vstoupit na trh.  

                                                

1 Hodinové sazby pro podnikatelský sektor vycházejí z průměrné mzdy roku 2019 (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. 342 Kč/hod. 
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3.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Jediná AOS působící v současné době na území ČR, AOS EKO-KOM, a.s., již povinnost 

provádět audity v rozsahu navrhovaném vyhláškou má, avšak tato povinnost vyplývá pouze 

z rozhodnutí o autorizaci, nikoliv z legislativního předpisu. 

3.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) Budoucí AOS, respektive žadatelé o autorizaci 

3.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je implementace evropské legislativy, a zároveň zajištění rovných podmínek pro 

všechny AOS (v tomto případě AOS nově vstupujících na trh v ČR).  

3.1.5 Zhodnocení rizika 

Při zachování stávajícího stavu hrozí riziko nerovných podmínek na trhu v případě, že by 

na trh vstoupily nové AOS. Nové AOS by měly oproti stávající AOS konkurenční výhodu, 

neboť by neměly stanovený rozsah povinnosti provádět audity a mohly by tedy audity 

provádět v menším rozsahu než stávající AOS. 

 

3.2 Návrh variant řešení 

3.2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu. 

3.2.2 Varianta 1 

Stanovení rozsahu povinnosti AOS provádět nezávislé audity, za účelem kontroly 

zapojených povinných osob a osob spolupracujících s AOS a řádného nakládání AOS s 

příspěvky výrobců vybranými na sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů.  

 

3.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

O ponechání varianty 0 nelze reálně uvažovat z důvodu nesplnění transpoziční povinnosti 

a hrozícího infringementu. Z toho důvodu slouží tato varianta pouze pro srovnání. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Při zachování stávajícího stavu by se povinnost provádět audity v navrženém rozsahu 

vztahovala pouze na AOS EKO-KOM, a.s., která má auditovací povinnost v rozsahu 

navrženém ve vyhlášce ve svém rozhodnutí o autorizaci. V případě vstupu nových AOS na 

trh mohou ostatní žadatelé o autorizaci auditovací povinnost ve stanoveném rozsahu 

odmítnout s tím, že MŽP nemá oporu v zákoně k tomu, aby jim prostřednictvím rozhodnutí o 

autorizaci stanovilo obdobné povinnosti. V takové situaci by pak panovaly rozdílné podmínky 

na trhu a nové AOS by tak získaly konkurenční výhodu. 
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b) Varianta 1 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Auditovací povinnost v rozsahu navrženém ve vyhlášce je již v současné době stanovena 

pro AOS EKO-KOM, a.s. v rozhodnutí o autorizaci. Z toho důvodu nebude mít vyhláška 

dopad na tuto AOS, neboť nezávislé finanční audity již provádí. 

Tato varianta však má pozitivní dopad na AOS EKO-KOM v případě, že by na trh vstoupila 

nová AOS, aby i tato nová AOS měla stejné podmínky a neměla tak konkurenční výhodu. 

Každoroční náklady AOS na činnost spojenou s auditem jsou odhadovány na 100 – 400 

tis. Kč v závislosti na společnosti, která audit provádí a velikosti subjektu, který je auditován. 

Přínosem je zajištění kontroly řádného nakládání AOS s příspěvky výrobců vybranými 

na sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, aby tyto peněžní 

prostředky byly použity na financování zpětného odběru a využití odpadu z obalů. 

 

3.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Vzhledem k tomu, že se jedná o transpozici článku 8a odst. 3 písm. d) rámcové směrnice 

o odpadech, doporučujeme přijmout variantu 1. O ponechání varianty 0 nelze reálně 

uvažovat z důvodu hrozícího infringementu.  

 

4 Úprava rozsahu, vedení a ohlašování evidence pro osoby, které 

plní povinnosti zpětného odběru a využití podle § 13 odst. 1 

písm. a) zákona o obalech 

4.1 Důvod předložení a cíle 

4.1.1 Definice problému  

Jedná se 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. Změna se týká úpravy stávajících tabulek pro ohlašování dat o 

obalech a obalových odpadech osobami plnícími povinnosti zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady podle § 13 odst. 1 

písm. a) zákona o obalech v souvislosti s novými pravidly výpočtu recyklace. 

4.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době ohlašují osoby plnící povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů 

samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona 

o obalech MŽP údaje z příloh č. 1 až 4 vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu 

vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence prostřednictvím ISPOP. 
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4.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, které plní povinnosti zpětného odběru 

a využití odpadu z obalů individuálně (ne prostřednictvím AOS). 

b) CENIA – úprava formulářů v ISPOP a úprava a propojení v ISOH 

c) MŽP 

4.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je implementace evropské legislativy, a zároveň aby byla data o odpadech z obalů 

reportovaná EU navzájem porovnatelná s ostatními evropskými státy. 

4.1.5 Zhodnocení rizika 

Pokud bude zachován stávající stav a osoby podle § 13 odst. 1 písm. a) nebudou povinny 

ohlašovat obalová data podle nově navržených formulářů, ČR nebude schopna reportovat 

data o odpadech z obalů v souladu s rozhodnutím Komise (EU) 2019/665, za což hrozí 

ze strany Komise sankce. 

 

4.2 Návrh variant řešení 

4.2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu. 

4.2.2 Varianta 1 

Změna úpravy stávajících tabulek pro ohlašování dat o obalech a obalových odpadech 

osobami plnícími povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů samostatně 

organizačně a technicky na vlastní náklady podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o obalech 

v souvislosti s novými pravidly výpočtu recyklace. 

Transpozice prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/665, kterým se stanoví formáty 

vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 

 

4.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

O ponechání varianty 0 nelze reálně uvažovat z důvodu nesplnění transpoziční povinnosti 

a hrozícího infringementu. Z toho důvodu slouží tato varianta pouze pro srovnání. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Ohlašovací povinnost má přibližně 700 osob plnících povinnosti zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů individuálně, tj. samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady. 
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b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Úprava formulářů pro ohlašování dat o obalech a odpadech z obalů a o způsobech 

nakládání s nimi osobami plnícími povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů 

individuálně si vyžádá jednorázové náklady na straně CENIA. Tvorba jednoho nového 

elektronického formuláře pro ohlašování prostřednictvím systému ISPOP s sebou nese 

náklad cca 700 tis. Kč. K tomu je nutné připočítat administrativní zátěž pracovníků CENIA ve 

výši 152 800 Kč2 (cca 50 člověkodnů), která souvisí se zpracováním zadání dodavateli, 

kontrolou jeho práce, konzultacemi, testováním připraveného formuláře a předávacím 

řízením. Kromě toho je potřeba zajistit propojení údajů z nových formulářů pro individuálně 

plnící výrobce v ISPOP se systémem ISOH a zajistit zabezpečení nové datové struktury v 

ISOH. Toto propojení si vyžádá náklady ve výši 188 tis. Kč. 

Zároveň dojde k jednorázovému navýšení administrativní zátěže na straně MŽP, která 

souvisí se zadáním týkajícím se změny a vytvoření formulářů pro CENIA. Administrativní 

zátěž je odhadována přibližně na 24 hod, což činí 11 500 Kč3. Toto navýšení bude zvládnuto 

v rámci stávajících personálních kapacit odboru odpadů. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Předpokládá se, že v souvislosti se změnou formulářů pro ohlašování dat o obalech 

a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi nedojde ke změně administrativní 

zátěže osob plnících povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů individuálně. 

Navýšení administrativní zátěže souvisí se změnou výpočtu recyklace, které je vyčísleno 

výše (viz kap. 2. 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů). Vyplnění změněného formuláře bude 

pro osoby plnící povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů individuálně znamenat 

pouze zanedbatelné navýšení administrativní zátěže. 

 

4.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Vzhledem k tomu, že se jedná o transpozici prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/665, 

kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, doporučujeme 

přijmout variantu 1. O ponechání varianty 0 nelze reálně uvažovat z důvodu hrozícího 

infringementu. 

 

                                                

2 Pro výpočet administrativní zátěže CENIA byla dle Metodiky MV stanovení plánovaných nákladů 
na výkon státní správy (Ministerstvo vnitra, 2007) použita průměrná hodinové mzda 382 Kč (zahrnuje 
35 % povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění; 43 % režijní náklady). 
3 Pro výpočet administrativní zátěže MŽP byla dle Metodiky MV stanovení plánovaných nákladů 
na výkon státní správy (Ministerstvo vnitra, 2007) použita průměrná hodinové mzda 477 Kč (zahrnuje 
35 % povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění; 43 % režijní náklady). 
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5 Úprava rozsahu vedení a ohlašování evidence pro AOS 

5.1 Důvod předložení a cíle 

5.1.1 Definice problému  

Jedná se jednak 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, a také rozšíření ohlašovacích povinností pro účely 

stanovení podílu na trhu v jednotlivých obalových kategoriích, tak aby AOS musela kromě 

komodit také rozlišovat prodejní obaly určené spotřebiteli, a také pro účely kontroly AOS ze 

strany MŽP. Rozšíření se týká úpravy stávajících tabulek pro ohlašování v souvislosti 

s novými pravidly výpočtu recyklace a zavedení nových ohlašovacích formulářů pro 

ohlašování údajů o spotřebě lehkých plastových tašek, osob podle § 23 odst. 1 písm. c) 

zákona o obalech, sběrných míst podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona v případě spolupráce 

autorizované společnosti s obcemi, evidence nákladů na poradenskou činnost a evidence 

nákladů na výzkumné projekty pro AOS. 

5.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době AOS ohlašuje MŽP údaje z přílohy č. 5 vyhlášky č. 641/2004 Sb., o 

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

seznam osob se kterými má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění prostřednictvím ISPOP 

v návaznosti na rozhodnutí o autorizaci. 

5.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) AOS – rozšíření povinnosti ohlašování údajů. 

b) Osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, kteří plní své povinnosti prostřednictvím 

AOS – změna ohlašování ze strany AOS se projeví ve formulářích určených 

k ohlašování povinných osob směrem k AOS 

c) CENIA – bude muset upravit formuláře v ISPOP a zajistit úpravy a propojení v ISOH 

d) MŽP 

5.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je zajistit implementaci evropské legislativy, zajistit důslednější kontrolu AOS ze strany 

MŽP a dosáhnout takové datové základny, aby bylo MŽP schopno vyhlašovat podíly 

jednotlivých AOS na trhu. 

5.1.5 Zhodnocení rizika 

Pokud bude zachován stávající stav a AOS nebude mít povinnost reportovat nově zaváděné 

formuláře, ČR nebude schopna reportovat v souladu s rozhodnutím Komise (EU) 2019/665, 

za což hrozí ze strany Komise sankce. Kromě toho MŽP nebude schopno dostát povinnosti 

vyhlašovat podíly jednotlivých AOS na trhu v případě vstupu další AOS na trh. 
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5.2 Návrh variant řešení 

5.2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu. 

5.2.2 Varianta 1 

Úprava stávajících tabulek pro ohlašování v souvislosti s novými pravidly výpočtu recyklace, 

rozšíření ohlašovacích povinností pro účely stanovení podílu na trhu v jednotlivých 

obalových kategoriích, tak aby AOS musela kromě komodit také rozlišovat prodejní obaly 

určené spotřebiteli a zavedení nových ohlašovacích formulářů pro ohlašování údajů o 

spotřebě lehkých plastových tašek. Jedná se o přímou transpozici prováděcího rozhodnutí 

Komise (EU) 2019/665 a v případě rozlišování spotřebitelských obalů určených spotřebiteli 

se jedná o transpoziční nástroj k implementaci článku 8a odst. 3 písm. a) rámcové směrnice 

o odpadech. 

5.2.3 Varianta 2 

Rozšíření stávajících tabulek pro ohlašování v souvislosti s novými pravidly výpočtu 

recyklace, rozšíření ohlašovacích povinností pro účely stanovení podílu na trhu 

v jednotlivých obalových kategoriích, tak aby AOS musela kromě komodit také rozlišovat 

prodejní obaly určené spotřebiteli a zavedení nových ohlašovacích formulářů pro ohlašování 

údajů o spotřebě lehkých plastových tašek, osob podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o 

obalech, sběrných míst podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona v případě spolupráce AOS s 

obcemi, evidence nákladů na poradenskou činnost a evidence nákladů na výzkumné 

projekty pro AOS. 

 

5.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

O ponechání varianty 0 nelze reálně uvažovat z důvodu nesplnění transpoziční povinnosti 

a hrozícího infringementu. Z toho důvodu slouží tato varianta pouze pro srovnání. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

V současné době AOS ohlašuje prostřednictvím ISPOP údaje z přílohy č. 5 vyhlášky 

č. 641/2004 Sb. a v návaznosti na rozhodnutí o autorizaci zasílá seznam osob, se kterými 

má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. 

Zároveň subjekty plnící povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím 

AOS mají povinnost vést průběžnou evidenci o množství obalů uvedených na trh nebo 

do oběhu a jedenkrát za čtvrtletí posílají hlášení AOS. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

U této varianty nebude mít MŽP dostatek informací potřebných pro účely řádné kontroly AOS 

a nebude mít přehled o rozsahu sítě míst zpětného odběru odpadů z obalů. 
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Úprava formulářů pro evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání 

s nimi si vyžádá zvýšené náklady na straně CENIA. Tvorba nového elektronického formuláře 

pro ohlašování prostřednictvím systému ISPOP s sebou nese náklad cca 700 tis. Kč. K tomu 

je nutné připočítat administrativní zátěž pracovníků CENIA ve výši 152 800 Kč4 (cca 50 

člověkodnů), která souvisí se zpracováním zadání dodavateli, kontrolou jeho práce, 

konzultacemi, testováním připraveného formuláře a předávacím řízením. Kromě toho je 

potřeba zajistit propojení údajů z nových formulářů pro AOS v ISPOP se systémem ISOH 

a zajistit zabezpečení nové datové struktury v ISOH. Toto propojení si vyžádá náklady ve 

výši 254 tis. Kč. 

Zároveň dojde k jednorázovému navýšení administrativní zátěže na straně MŽP, která 

souvisí se zadáním týkajícím se změny a vytvoření formulářů pro CENIA. Administrativní 

zátěž je odhadována přibližně na 24 hod, což činí 11 500 Kč5. Toto navýšení bude zvládnuto 

v rámci stávajících personálních kapacit odboru odpadů. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Změna ohlašovací povinnosti se bude týkat přibližně 21 tis. subjektů plnících povinnosti 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím AOS EKO-KOM. AOS vede 

evidenci průběžně a hlášení se posílá jedenkrát za čtvrtletí prostřednictvím ISPOP. Změna 

ohlašování ze strany AOS se projeví ve formulářích určených k ohlašování povinných osob 

směrem k AOS. Nepředpokládáme, že by změnou formuláře došlo k navýšení 

administrativní zátěže povinných osob. 

V souvislosti se zavedením nových ohlašovacích formulářů pro ohlašování údajů o spotřebě 

lehkých plastových tašek dojde k navýšení administrativní zátěže AOS. Předpokládáme, že 

současné navýšení nákladů a administrativní zátěže AOS bude minimální, neboť tyto 

náklady již byly vynaloženy v minulosti bez legislativního nařízení. 

Celkové navýšení administrativní zátěže AOS na ohlašování evidence (vyplnění do ISPOP) 

zejména v souvislosti s rozlišováním obalům určených spotřebiteli odhadujeme na 40 

hod/rok, tzn. cca 13,7 tis. Kč/rok6. 

 

c) Varianta 2 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Rozšíření ohlašovacích povinností AOS a subjektů plnících povinnosti zpětného odběru 

a využití odpadů z obalů prostřednictvím AOS EKO-KOM rozšíří okruh informací pro účely 

kontroly AOS ze strany MŽP. Oproti variantě 1 by mělo navíc dojít k ohlašování (ze strany 

AOS) osob podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o obalech, sběrných míst podle § 23 odst. 1 

                                                

4 Pro výpočet hodinových nákladů státní správy byla dle Metodiky MV stanovení plánovaných nákladů 
na výkon státní správy použita průměrná hodinové mzda 382 Kč (zahrnuje 35 % povinné odvody 
na zdravotní a sociální pojištění; 43 % režijní náklady). 
5 Pro výpočet administrativní zátěže MŽP byla dle Metodiky MV stanovení plánovaných nákladů 
na výkon státní správy (Ministerstvo vnitra, 2007) použita průměrná hodinové mzda 477 Kč (zahrnuje 
35 % povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění; 43 % režijní náklady). 
6 Hodinové sazby pro podnikatelský sektor vycházejí z průměrné mzdy roku 2019 (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. 342 Kč/hod. 
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písm. d) zákona v případě spolupráce AOS s obcemi, evidence nákladů na poradenskou 

činnost a evidence nákladů na výzkumné projekty pro AOS. Zároveň se rozšíří datová 

základna, aby bylo MŽP schopno vyhlašovat podíly jednotlivých AOS na trhu (v případě 

vstupu nových AOS na trh) v jednotlivých obalových kategoriích. 

Úprava formulářů pro evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání 

s nimi si vyžádá zvýšené náklady na straně CENIA. Tvorba jednoho nového a průměrně 

složitého elektronického formuláře pro ohlašování prostřednictvím systému ISPOP s sebou 

nese náklad cca 700 tis. Kč. K tomu je nutné připočítat administrativní zátěž pracovníků 

CENIA ve výši 152 800 Kč3 (cca 50 člověkodnů), která souvisí se zpracováním zadání 

dodavateli, kontrolou jeho práce, konzultacemi, testováním připraveného formuláře 

a předávacím řízením. Kromě toho je potřeba zajistit propojení údajů z nových formulářů pro 

AOS v ISPOP se systémem ISOH a zajistit zabezpečení nové datové struktury v ISOH. Toto 

propojení si vyžádá náklady ve výši 254 tis. Kč. 

Zároveň dojde k jednorázovému navýšení administrativní zátěže na straně MŽP, která 

souvisí se zadáním týkajícím se změny a vytvoření formulářů pro CENIA. Administrativní 

zátěž je odhadována přibližně na 32 hod, což činí 15 300 Kč5. Toto navýšení bude zvládnuto 

v rámci stávajících personálních kapacit odboru odpadů. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Změna ohlašovací povinnosti se bude týkat zejména AOS a okrajově také přibližně 21 tis. 

subjektů plnících povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím AOS 

EKO-KOM. Tyto subjekty již v současnosti mají povinnost ohlašovat množství obalů 

uvedených na trh nebo do oběhu vyplývající ze smlouvy o sdruženém plnění.  

Nepředpokládáme, že by s touto změnou došlo k navýšení administrativní zátěže 

ohlašujících subjektů. 

Očekáváme však navýšení administrativní zátěže AOS EKO-KOM v souvislosti se 

zavedením nových ohlašovacích formulářů pro ohlašování údajů o spotřebě lehkých 

plastových tašek, osob podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o obalech, sběrných míst podle 

§ 23 odst. 1 písm. d) zákona v případě spolupráce AOS s obcemi, evidence nákladů 

na poradenskou činnost a evidence nákladů na výzkumné projekty pro AOS. 

AOS budou informace o sběrných místech podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona v případě 

spolupráce AOS s obcemi hlásit prostřednictvím ISPOP. V souvislosti s touto povinností 

očekáváme minimální navýšení administrativní zátěže, neboť dojde k propojení softwarových 

systémů. Jednorázové náklady na propojení systémů se odhadují na cca 30 tis. Kč. 

V souvislosti se zavedením nových ohlašovacích formulářů pro ohlašování údajů o spotřebě 

lehkých plastových tašek dojde k navýšení administrativní zátěže. Předpokládáme, že 

navýšení administrativní zátěže současné AOS bude minimální, neboť tyto náklady již 

vynaložili v minulosti bez legislativního nařízení. 
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Celkové navýšení administrativní zátěže AOS na ohlašování evidence (vyplnění do ISPOP) 

zejména v souvislosti s rozlišováním obalů určených spotřebiteli odhadujeme na 80 hod/rok, 

tzn. cca 27,4 tis. Kč/rok7. 

 

5.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 2 

2. Varianta 1 

3. Varianta 0 

Vzhledem k tomu, že se jedná o transpozici prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/665, 

kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, nelze přijmout 

variantu 0, z důvodu hrozícího infringementu. Varianta 2 oproti variantě 1 navíc umožní 

důslednější kontrolu AOS ze strany MŽP. 

 

6 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy v oblasti obalové 

legislativy je Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný ústřední orgán státní 

správy. Za praktické fungování systému ohlašování údajů prostřednictvím ISPOP, tzn. 

změnu formulářů pro evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi 

je zodpovědná CENIA. Kontrolním orgánem, který dohlíží nad dodržováním povinností 

vyplývajících ze zákona o obalech a z tohoto právního předpisu, je Česká inspekce životního 

prostředí a MŽP. 

7 Přezkum účinnosti regulace 

Vzhledem k tomu, že jde o uvedení české legislativy do souladu s evropskými předpisy, 

zejména s prováděcím rozhodnutím 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, 

MŽP se nedomnívá, že je důvodné stanovovat konkrétní datum a indikátory pro provedení 

přezkumu účinnosti předmětné legislativní změny. Přezkum účinnosti bude probíhat 

průběžně na základě konkrétních podnětů z praxe. 

 

8 Konzultace a zdroje dat 

Při přípravě vyhlášky byla v rámci konzultací oslovena CENIA a odbor odpadů MŽP. 

 

                                                

7 Hodinové sazby pro podnikatelský sektor vycházejí z průměrné mzdy roku 2019 (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. 342 Kč/hod. 
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9 Seznam použitých zkratek 

AOS Autorizovaná obalová společnost 

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

MŹP Ministerstvo životního prostředí 
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10 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: eva.dvorakova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 902 

 

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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