
VII. 

 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 25. 9. 2020 

s termínem dodání stanovisek do 19. 10. 2020. Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce. Není-li u konkrétní 

připomínky uvedeno jinak, platí, že připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

č. 
Přip. 

místo 

K ustanovení Připomínka Vypořádání 

1.  MPO Obecně Zásadní připomínka: 
Požadujeme, aby návrh vyhlášky nestanovoval povinnosti 
nad rámec požadavků vyplývajících z evropských 
předpisů. Pokud je to však nezbytné, je třeba tuto 
skutečnost řádně odůvodnit. Je třeba snižovat 
administrativní zátěž podnikatelů související s plněním 
povinností plynoucích z právních předpisů a nikoliv 
naopak. Zároveň je potřeba zajistit, aby plnění těchto 
povinností bylo pro dotčené subjekty co nejméně zatěžující 
a zamezilo se duplicitnímu vykazování. 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Návrh vyhlášky nemá ambice stanovovat 
povinnosti nad rámec požadavků vyplývajících 
z evropských předpisů, cílem je implementace 
nových právních předpisů EU za současného 
zachování principů stávající vyhlášky. 

2.  MPO § 2 písm. c) Zásadní připomínka: 
Požadujeme vysvětlení slova „nedotčených“ v uvedeném 
ustanovení. 

Vysvětleno. 
  
Slovo „nedotčených“, přeloženo z anglického 
termínu „non-targeted“, vyjadřuje, že daný 
odpadní materiál nebyl přepracován na výrobek 
nebo nebyl zušlechtěn do podoby suroviny, která 
již není odpadem. 

3.  MPO § 5 Zásadní připomínka: 
Nejasná definice zpoplatněných obalů. Definice není 
upřesněna v zákoně o obalech ani ve vyhlášce o evidenci, 
proto je zapotřebí ji upřesnit, jedná se interní terminologii 
AOS, použitou a definovanou v autorizačním projektu. 

Akceptováno částečně.  
 
Definice byla upravena. Písmeno a) zní 
následovně:  
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a) zajistí audit nejméně 20 % celého obalového 
toku obalů pro jedno použití, které byly 
uvedeny na trh nebo do oběhu a 
zpoplatněny autorizovanou společností 
osobám, které s ní mají uzavřenu smlouvu o 
sdruženém plnění (dále jen „zpoplatněné 
jednocestné obaly“) za rok, 

4.  MPO § 6 Zásadní připomínka: 
a) Požadujeme vysvětlit, jakým způsobem původce 
odpadů zajišťuje využití obalů z odpadů pro AOS. Dále 
týkají se relevantní ustanovení všech původců odpadů, či 
jen vybraných? Původce odpadů může být např. 
podnikající fyzická osoba, právnická osoba, obec. 
Původce odpadů nevyužívá odpady pro AOS. 
Požadujeme vysvětlit a případně upravit relevantní 
ustanovení. 
 
b) Pokud je žádoucí, aby byly prověřeny v určitém rozsahu 
i subjekty, které pro AOS zajistí přímo využití ve smyslu 
novely zákona (ST 678), měly by být podmínky stanoveny 
zvlášť a nezapočítávat se do toku obalů viz připomínky k  
§ 6 odst. 1 písm. a) (docházelo by k duplicitě) a následně 
písmeno f) s textem: …u osob, které pro AOS zajišťují 
v průběhu kalendářního roku využití odpadů z obalů…“ se 
stejnými podmínkami jako u písm. e). 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Ustanovení se má vztahovat na všechny osoby, 
které pro autorizovanou společnost zajišťují 
svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly 
nebo odpady z obalů, a původce odpadů, kteří 
mají s AOS uzavřenou smlouvu o zajištění využití 
odpadů. 
 
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bylo vypuštěno. 
Písmeno mělo vyjadřovat pouze obecnou 
kvantifikaci, které je v případě plnění dalších 
písmen v praxi dosahováno. Je však téměř 
nemožné takto široký tok odpadů definovat ve 
vztahu k dotčeným osobám tak, aby 
nedocházelo k mylným výkladům. 
 
„Využití odpadů z obalů“ bylo nahrazeno slovy 
„nakládání s odpady z obalů za účelem využití“ 
nebo „nakládání s odpady z obalů za účelem 
využití nebo využití“ podle relevance. 
 
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) se vztahuje na 
všechny osoby oprávněné nakládat s odpady, 
které pro autorizovanou společnost zajišťují v 
průběhu kalendářního roku nakládání s odpady z 
obalů za účelem využití nebo využití. 
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Bod 2 písm. d) byl upraven následovně: 
 
„2. v množství menším než 5 000 tun, musí audity 
zahrnout nejméně 10 % odpadů z obalů, s nimiž 
nakládaly za účelem využití nebo jejichž využití 
zajistily tyto osoby.“ 
 
Dále byl doplněn odstavec 6 pro případ působení 
více AOS na trhu. 

5.  MPO § 6 odst. 1 
písm. a) 

Zásadní připomínka: 
Požadujeme nahradit větu ustanovení za „zajistí audit 
nejméně 25 % celého množství odpadů z obalů, jež 
vstupují do procesu využití prostřednictvím subjektů, které 
pro AOS zajišťují sdružené plnění“. 
Požadavek na audit podílu z využitých odpadů z obalů 
nekoresponduje s dalšími body v odstavci ani s názvem 
samotného paragrafu. 

Akceptováno jinak. 
 
Navržený text je nepřijatelný, neboť sdružené 
plnění poskytuje výhradně AOS, nikoliv její 
partneři. 
 
Písmeno a) bylo vypuštěno. Písmeno mělo 
vyjadřovat pouze obecnou kvantifikaci, které je 
v případě plnění dalších písmen v praxi 
dosahováno. Je však téměř nemožné takto 
široký tok odpadů definovat ve vztahu 
k dotčeným osobám tak, aby nedocházelo 
k mylným výkladům. 

6.  MPO § 7 odst. 1 Zásadní připomínka: 
Není zřejmé jakým způsobem si vyložit toto ustanovení, 
musí AOS i individuálně plnící osoba sledovat tok odpadů 
i dále za obchodníky, tedy až k zahraničnímu cílovému 
zpracovateli? (příklad papír – individuálně plnící předá do 
výkupny – výkupna předá obchodníkovi č.1 – obchodník 
č. 1 předá obchodníkovi č.2 – a ten předá konkrétnímu 
zpracovateli. V tomto případě bude obtížně sledovatelná 
koncová recyklace daného množství papírových obalů 
předaných výkupně osobou individuálně plnící. 

Vysvětleno. 
 
Ano, pravidla výpočtu recyklace platí i pro 
individuálně plnící osoby, nicméně vycházejí ze 
směrnice o obalech a z rozhodnutí Komise (EU) 
2019/665 a jsou závazná. Jejich transpozice i 
vůči individuálně plnícím osobám je tudíž nutná. 
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7.  MPO § 7 odst. 3 Zásadní připomínka: 
Povinnost uvedená v § 7 odst. 3 prakticky znamená 
stanovovat pravidelně vlhkost obalů uváděných na trh  
a vlhkost všech obalových odpadů započítávaných do 
množství recyklovaných obalů což představuje značnou 
administrativní a finanční zátěž AOS i individuálně plnících 
osob. Požadujme vypuštění bodu či stanovení metodiky 
jak povinnost plnit s minimální finanční a administrativní 
zátěží. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o transpoziční ustanovení, které tedy 
nemůže být vypuštěno. Metodiku vzorkování 
odpadu není vhodné stanovovat obecně, pro 
všechny druhy odpadů z obalů. Její stanovení 
vyžaduje přímý vhled do různých technologií 
zpracování a ovlivňuje ji velké množství faktorů.  
Tento požadavek jde nad rámec směrnice a 
prováděcího rozhodnutí a MŽP na její 
vypracování nemá dostatečné kapacity. 
 
Slovní spojení „v porovnání“ bylo nahrazeno 
slovem „srovnatelné“. 

8.  MPO § 7 odst. 4 Zásadní připomínka: 

Pro zjednodušení a minimalizaci zátěže při plnění 
povinnosti požadujeme doplnění textu ustanovení o znění 
„…, lze stanovit formou systému analýz a rozborů 
průměrných vzorků.“. 

Vysvětleno. 
 
Doplnění je nadbytečné, neboť v integrovaném 
systému sběru odpadů ustanovení jinak než 
rozbory ani nelze splnit. Ustanovení způsob 
plnění nijak nestanovuje, tudíž rozbory 
nevylučuje. 

9.  MPO § 8 odst. 5 Zásadní připomínka: 

Do celého systému výkaznictví bude nutno na úrovní AOS 
i individuálně plnících subjektů zanést koeficienty korekce 
vlhkosti a znečištění (§ 9 odst. 1 níže); zároveň bude nutno 
zanést vykazování ztrát u zpracovatelů. 

Pro zjednodušení a minimalizaci zátěže při plnění 
povinnosti požadujeme doplnění textu ustanovení o znění 
„…, to lze stanovit formou systému analýz a rozborů 
průměrných vzorků.“. 

Vysvětleno. 
 
Doplnění je nadbytečné, je předpokládáno, že 
plnění bude probíhat formou vzorkování odpadů, 
jinak povinnost splnit nelze. 
 
Slovní spojení „v porovnání“ bylo nahrazeno 
slovem „srovnatelnou“. 

10.  MPO § 10 odst. 1 Zásadní připomínka: Vysvětleno. 
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Není zřejmé, jak chápat pojem „významný pokles 
hmotnosti“. Není jasné, v jakém momentu už výstup 
z třídící linky nelze považovat za recyklaci. Požadujeme 
doplnění usnesení o jasně stanovený limit/podíl, kdy se 
jedná o významný pokles hmotnosti např. 20%. O limitu by 
se měla vést diskuze s dotčenými subjekty. 

 
Pojem je transponován ze směrnice o obalech, 
kde hranice není stanovena. Její stanovení tedy 
jde nad rámec směrnice a z pohledu MŽP není 
vhodné ji stanovovat, obzvláště v současné 
situaci, kdy ještě není schválen předpis 
k uplatňování tzv. průměrných ztrát, kde by podle 
názoru MŽP mohl být předmětný požadavek na 
významný pokles podrobněji rozveden. Toto 
ustanovení totiž k uplatňování přístupu k výpočtu 
na základě průměrných ztrát směřuje. 

11.  MPO § 10 odst. 2 Zásadní připomínka: 
Zavádějící a nejasný text. Pravděpodobně je myšleno, že 
se za recyklaci považuje výstup z třídící linky po odečtení 
ztrát. Požadujeme jeho úpravu ve smyslu předchozí věty, 
případně nahradit text „lze považovat za množství 
recyklovaného odpadu“ za „lze použít pro stanovení 
množství recyklovaného odpadu“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

12.  MPO § 11 Zásadní připomínka: 
Na výstupu ze spalovacího procesu vstupuje v zařízeních 
ZEVO i spalovnách nebezpečných odpadů do procesu 
následné úpravy za účelem získání recyklovatelných kovů 
„škvára“, nikoli „popel“. Ze škváry jsou železné a případně 
i neželezné kovy separovány prostřednictvím série sít 
a magnetických separátorů, případně také separátorů 
nemagnetických kovů. Získané železné a neželezné kovy 
určené pro další recyklaci jsou označovány jako „železný 
šrot“, případně jako „šrot neželezných kovů“. 
Jelikož vyhláška v navrhovaném znění neobsahuje 
definice pojmů „popel“ a „koncentrát kovů“, není zřejmé, 
jaké materiály jsou těmito pojmy myšleny. Navazující 
příloha č.8 navíc tyto pojmy používá a v nejasném 
významu nereflektujícím skutečný způsob získání 

Akceptováno jinak. 
 
Byl odstraněn odkaz na zákon o odpadech (není 
nutný, pojmy platí obecně) a ustanovení bylo 
vztaženo pouze na odpady z obalů. Viz níže: 
 

§ 11 

(1) Množstvím recyklovaných kovových odpadů z 
obalů oddělených od škváry ze spalování se 
rozumí hmotnost kovů oddělených od škváry 
vznikající na výstupu ze spalovacího procesu 
zařízení provádějících proces energetického 
využití nebo spalování a určených k dalšímu 
materiálovému využití nebo recyklaci. Toto 
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železného šrotu a šrotu neželezných kovů pro další 
recyklaci a výpočet podílu obalů obsažených v těchto 
materiálových tocích.  

 
Požadujeme nahradit stávající § 11 následovně: 
(1) Množstvím recyklovaných kovů oddělených od škváry 
ze spalování se rozumí hmotnost kovů oddělených od 
škváry vznikající na výstupu ze spalovacího procesu 
zařízení provádějících proces energetického využití nebo 
spalování ve smyslu zákona o odpadech (myšleno ve 
smyslu přílohy č. 2 zákona o odpadech ST 676) – Katalog 
činností a určených k dalšímu materiálovému využití nebo 
recyklaci. Toto množství nezahrnuje jiné materiály 
obsažené ve škváře, zejména minerální shluky nebo kovy, 
které nepochází z odpadů z obalů. 
(2) Pro výpočet hmotnosti recyklovaných kovů oddělených 
od škváry ze spalování se uplatní metodiky stanovené 
v příloze č. 8 k této vyhlášce. 

množství nezahrnuje jiné materiály obsažené ve 
škváře, zejména minerální shluky nebo kovy, 
které nepochází z odpadů z obalů. 

(2) Pro výpočet hmotnosti recyklovaných 
kovových odpadů z obalů oddělených od škváry 
ze spalování se uplatní metodiky stanovené v 
příloze č. 8 k této vyhlášce. 

13.  MPO K přílohám Zásadní připomínka: 
Požadujeme uvést tabulky do souladu s poznámkami č. 1 
a 2 tabulky č.1 přílohy Prováděcího rozhodnutí Komise 
(EU) 2019/665 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 dle tabulky 2 uvedené přílohy Prováděcího 
rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 se Plasty a Kovy 
vykazují souhrnně, proto požadujeme vysvětlení, zda je 
přesto nutné u všech sloupců jejich oddělené vykazování 
dle položek ve sloupci Materiál. 

Akceptováno jinak. 
 
MŽP považuje za důležité mít přehled o 
jednotlivých polymerech plastů a informace o 
nich požaduje již současná vyhláška. Co se týče 
kovů, prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2019/665 požaduje vždy data zvlášť pro 
hliníkové a železné kovy. 
 
Pod každou příslušnou tabulku (s výjimkou 
přílohy č. 4) byl vložen následující text: 
„* V rámci obalových toků lze sledovat skladbu 
jednotlivých typů výstupů z třídících linek formou 
pravidelných rozborů a následně využít tato data 
pro dopočty jednotlivých polymerů plastů.“ 
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14.  MPO K přílohám 2, 
3, 4 a 5 

Zásadní připomínka: 
V příloze č. 2, 3, 4 a 5 je požadováno rozdělení 
vykazovaných údajů za plasty po jednotlivých typech 
polymerů (PET, PE, PVC, PP, PS, jiné plasty). 
Rozlišení jednotlivých polymerů není často jednoznačně 
možné a vyžaduje vzorkování a stanovování např. NIR 
spektrometrickými instrumenty, jedná se o požadavek, 
který přinese značnou administrativní i finanční zátěž pro 
celý systém. 
Stanovování by bylo usnadněno, pokud by bylo zavedeno 
povinné značení obalů podle jejich materiálu, nicméně 
praxe ukazuje, že stávající (dobrovolné) značení v 
některých případech neodpovídá skutečně použitému 
polymeru. 

Akceptováno jinak. 
 
Značení obalů musí respektovat rozhodnutí 
komise 97/129/ES, na které je v § 6 zákona  
o obalech odkazováno. 
 
Požadavky na sledování jednotlivých polymerů 
však byly zmírněny, viz výše připomínka č. 13. 
 
 
 

15.  MPO K přílohám 2, 
3 a 5, vždy 
první části 
tabulky 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme vysvětlit a zdůvodnit, zda je nutné evidovat 
položky „Fe z popele ze spalování“ a  „Al z popele ze 
spalování“. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o transpozici tabulky č. 1 přílohy č. 1 
rozhodnutí Komise (EU) 2019/665. Popel byl 
nahrazen škvárou. 

16.  MPO K příloze č. 3, 
druhé části 
tabulky, 
sloupec 18 

Zásadní připomínka: 
Opakovaně použitelné obaly, které nesplňují kritéria § 13 
odst. 3 zákona, tedy nesplňují povinnosti § 10,12 a v 
evidenci by se na ně mělo nahlížet jako na jednocestné, 
toto bude velmi těžko kontrolovatelné a prokazatelné. 
Navrhujeme vypustit odečet těchto obalů. 

Vysvětleno. 
 
Není pravdou, že by se mělo na opakovaně 
použitelné obaly, které nesplňují kritéria § 13 
odst. 3 zákona o obalech, nahlížet jako na 
jednocestné. Je však nutno odpady, které z nich 
vzniknou, využít v rozsahu přílohy č. 3 zákona o 
obalech. Množství obalů, které přestože 
nedosáhlo podílu uvedeného v § 13 odst. 3 a bylo 
opakovaně použito, nelze započíst do základu 
povinnosti týkající se recyklace.   Ustanovení  
§ 13 odst. 3 je ekonomickým nástrojem, 
motivujícím k efektivnímu používání opakovaně 
použitelných obalů. 
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17.  MPO K příloze č. 5, 
tabulky 2 a 3, 
vždy první 
část tabulek, 
sloupec 9 

Zásadní připomínka: 
Celkem vzniklý obalový odpad (sloupec 10) je součtem 
jednocestných a opakovaně použitelných. Tak jak jsou 
evidovány opakovaně použitelné obaly (celkové množství 
obalů násobené počty cykly) dojde k chybnému stanovení 
vzniklého obalového odpadu. Navrhujeme doplnění názvu 
položky ve sloupci 9 o „jenž jsou vyřazeny z oběhu“, anebo 
sloupec 10 definovat jako součet jednocestných a 
vyřazených opakovaně použitelných. 

Akceptováno jinak. 
 
Byl vložen sloupec „vyřazené opakovaně 
použitelné obaly“ a byl zrušen sloupec 18 
(opakované použití). Celkem vzniklý obalový 
odpad se rovná součtu jednocestných obalů 
uvedených na trh v ČR a vyřazených opakovaně 
použitelných odpadů. 
  
Vysvětlivky byly upraveny podle těchto změn 

18.  MPO K příloze č. 5, 
tabulky 2 a 3, 
vždy druhá 
část tabulek, 
sloupec 18 

Zásadní připomínka: 
Požadujeme vysvětlit pojem „Opakované použití“, není 
zřejmá vazba na výpočet a vedení evidence. Lze dovodit 
z přílohy č. 3, že jde o opakovaně použitelné obaly, které 
nesplňují kritéria § 13 odst. 3 zákona. Požadujeme položku 
vypustit nebo definovat a zdůvodnit smysl nutnosti 
evidence těchto obalů. 

Akceptováno jinak. 
 
Byl vložen sloupec „vyřazené opakovaně 
použitelné obaly“ a byl zrušen sloupec 18 
(opakované použití). Celkem vzniklý obalový 
odpad se rovná součtu jednocestných obalů 
uvedených na trh v ČR a vyřazených opakovaně 
použitelných odpadů. 
 
Vysvětlivky byly upraveny podle těchto změn. 

19.  MPO K příloze č. 5, 
tabulce 2 a 3 

Zásadní připomínka: 
Vzhledem ke stanoveným zákonným cílům recyklace ke 
všem obalům (a prodejním určených spotřebiteli) je účelné 
evidovat celý obalový o odpadový tok dohromady.  
Dává smysl pak tabulku číslo 3 předefinovat, že se jedná 
o všechny obaly a obalové odpady a dle toho ji přizpůsobit. 
Tabulku č. 2 ponechat, s tím že se jedná o prodejní obaly 
určené spotřebiteli, protože v zákoně existuje specifický cíl 
na využití a recyklaci prodejních obalů určených 
spotřebiteli. 
Navrhujeme přejmenovat a pojmout tabulku číslo 3 v 
příloze č. 5 na „Množství všech obalů uvedených na trh, 

Akceptováno. 
 
Pouze namísto „množství všech obalů“ byla 
tabulka č. 3 upravena na „Celkové množství 
obalů uvedených na trh, množství vzniklých 
odpadů z obalů a způsob nakládání s nimi (v 
tunách)“.  
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množství vzniklých odpadů z obalů a způsob nakládání s 
nimi (v tunách)“. 

20.  MPO K příloze č. 5, 
tabulce 2 a 3, 
druhá část 
tabulky 

Zásadní připomínka: 
Není možno jednoznačně jednoduše stanovovat typ 
polymeru, ze kterého je obal předaný k recyklaci vyroben 
V rámci obalových toků lze sledovat skladbu jednotlivých 
typů výstupů z třídících linek formou pravidelných rozborů 
a následně využít tyto data pro dopočty jednotlivých 
polymerů. Rozlišování recyklace v ČR a EU a mimo EU 
není možné bez zajištění trasování každého balíku 
slisovaných odpadů až ke konečnému zpracovateli. V 
případě globálního obchodu a překládání odpadů na 
překladištích to není možné. 

Navrhujeme doplnit poznámku k této položce: „V rámci 
obalových toků lze sledovat skladbu jednotlivých typů 
výstupů z třídících linek formou pravidelných rozborů a 
následně využít tyto data pro dopočty jednotlivých 
polymerů. 

Akceptováno. 
 
Pouze na konci věty bylo přidáno slovo „plastů“ a 
slovo „tyto“ bylo změněno na „tato“. 

21.  MPO K příloze č. 6, 
tabulka 3 

Zásadní připomínka: 
V počtu nádob a výčtu komodit chybí kombinace sběru 
více komodit do jedné nádoby. Dále nejsou podchyceny 
všechny způsoby sběru - pouze nádobový, pytlový, 
případně zálohový. Navrhujeme uvádět počet nádob se 
zařazením k dominantní komoditě nebo přidat do výčtu 
také kombinované nádoby. Způsoby sběru by měly být 
rozšířeny minimálně o sběrné dvory a výkupny. 

Akceptováno. 
 
Tabulka byla konzultována s AOS EKO-KOM, 
a.s., a byla kompletně přepracována podle 
připomínky. 

22.  MPO K příloze č. 6, 
tabulka 3 

Zásadní připomínka: 
Definice „Sběrné místo“ opomíjí door to door/ISS sběry, 
které značně nahrazují veřejnou sběrnou síť a také 
nepočítá s možnými kombinovanými sběry např. pap + pl, 
které mohou v některých lokalitách být s ohledem na 
následnou technologii dotřídění zavedeny. 

Akceptováno. 
 
Tabulka byla konzultována s AOS EKO-KOM, 
a.s., a byla kompletně přepracována podle 
připomínky. 
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Navrhujeme indikátor nahradit instalovaným či 
obslouženým objemem sběrné sítě, do kterého je možné 
zahrnout všechny nádoby (vč. ISS) i pytle a zároveň 
všechny komodity včetně jejich kombinací. 

23.  MPO K § 5 odst. 5 
Doporučující připomínky: 

Doporučujeme stanovit lhůtu nejzazšího výběru období 
auditorem. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení má pouze postavit na jisto, že lze 
auditovat zpětně, nemá ambice stanovovat limity 
auditorům. 

24.  MPO K příloze č. 7 Navrhujeme, zda není žádoucí pro zajištění plnění 
povinností rozšířit definice zde uvedené o další způsoby 
zpracování resp. využívání. Stávající přehled plně 
nevystihuje celý rozsah možností využití: 

• kovy především hliník jsou v ČR zpracovávány nejen 
v hutích, ale také mechanicky na prášek či granule 
určené dále do chemických či metalurgických 
procesů, 

• existují také další technologie recyklace papíru, jako 
jsou výroby izolačních hmot, fixačních systému 
z papírových obalů, papír může také vstupovat do 
procesu zplynění a získání uhlovodíků, 

• u recyklace plastových obalů není v řadě technologií 
rozdělení na jednotlivé polymery nezbytné, například 
výroba ze směsných plastů typu Transform, nebo 
případná chemická recyklace, 

• mohou existovat i jiné technologie zpracování dřeva 
např. výroby drtě jako podestýlky, zásypy záhonů …, 
dřevo může také vstupovat do procesu zplynění a 
získání uhlovodíků, 

• textil může vstupovat také do dalších procesu 
recyklace např. zplynění a získání uhlovodíků. 

Akceptováno částečně. 
 
Připomínka nebyla akceptována ve vztahu 
k dřevu a textilu, neboť podle názoru MŽP je 
započtení zplynování nebo zasypávání do 
recyklace kontroverzní, rozhodnutí Komise (EU) 
2019/665 s ním nepočítá a rozšíření tedy není 
žádoucí.  
 
U plastů byla doplněna možnost rozdělení podle 
požadavků odběratelů.  
 
V případě kovů a papíru byla připomínka 
akceptována. 
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25.  MF DZ/RIA Zásadní připomínka: 
Požadujeme uvést do souladu Odůvodnění (obecná část, 
bod 5.) a Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů 
regulace (Shrnutí závěrečné zprávy RIA, body 3.1 a 3.3) 
v souvislosti s rozdílně vyčíslenými finančními dopady. 

Akceptováno. 
 
Obecná část odůvodnění byla uvedena do 
souladu se Závěrečnou zprávou z hodnocení 
dopadů regulace. 

26.  MF Obecně 
Doporučující připomínky: 
Předpokládáme, že výdaje MŽP i příspěvkové organizace 
CENIA v souvislosti se zvýšenou administrativní zátěží a 
úpravou formulářů, budou hrazeny z již schválených 
finančních prostředků kapitoly 315 - MŽP, bez nových 
nároků na jejich další navyšování 

Akceptováno. 
 
Bylo výslovně uvedeno v obecné části 
odůvodnění, že uvedené náklady budou hrazeny 
z již schválených finančních prostředků kapitoly 
315 - MŽP, bez dalších nároků na jejich 
navýšení. 

27.  MF K úvodnímu 
ustanovení 
návrhu 
zákona 

K úvodnímu ustanovení návrhu zákona: doporučujeme 
nezavádět legislativní zkratku „zákon“ v úvodním 
ustanovení vyhlášky. V textu vyhlášky doporučujeme 
namísto slova „zákon“ používat zavedenou zkratku „zákon 
o obalech“. 

Vysvětleno. 
 
Legislativní zkratka „zákon“ je zavedena již 
v současné vyhlášce č. 641/2004 Sb., o rozsahu 
a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 
údajů z této evidence, ve znění pozdějších 
předpisů. V připomínce není uveden důvod pro 
nezavedení této legislativní zkratky. 

28.  MF K § 5 odst. 1 
písm. c): 

Doporučujeme za slovy „1 000 tun“ slovo „a“ nahradit 
slovem „až“. Doporučujeme číslo ve spojení s počtem let 
vypsat slovy, tj. číslovku „5“ nahradit slovem „pět“. 
Obdobně u odstavce 3, § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 3. 

Vysvětleno. 
 
Podle názoru MŽP je ustanovení z jazykového 
hlediska správně. Namísto slova „až“ je v daném 
ustanovení již slovo „mezi“. Vyjádření číslovek je 
dle MŽP v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády.   

29.  SPČR K § 4 odst. 1 
 

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, pokud 
není osobou podle odstavce 2 nebo 3, ohlašuje 
Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) 
údaje z evidence o obalech podle § 3 odst. 1 v podobě 
vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 3 

Vysvětleno. 
 
Osoby, které mají uzavřenou smlouvu o 
sdruženém plnění s AOS, žádná data MŽP 
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k této vyhlášce; uvádí-li tato osoba na trh nebo do oběhu 
též opakovaně použitelné obaly splňující podmínky podle 
§ 13 odst. 3 zákona, ohlašuje i údaje z evidence v podobě 
vyplněného ročního výkazu uvedeného v příloze č. 2 k této 
vyhlášce.  
Chybí uvést variantu, že osoba, která uvádí na trh obaly 
má uzavřenou smlouvu s autorizovanou společností 
(spol.EKOKOM), která je povinna provádět hlášení za ní.  
 
Navrhujeme doplnit do odstavce 1 vyloučení ohlašovací 
povinnosti pro osoby, které uvádějí na trh obaly a za které 
plnění ohlašování zajišťuje autorizovaná společnost.  
 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

neohlašují a ustanovení pro ně vůbec není 
určeno. AOS se týká odstavec 4. 
 

30.  SPČR § 5 K § 5 – nejasná definice zpoplatněných obalů 
Definice není upřesněna v zákoně o obalech ani ve 
vyhlášce o evidenci, proto je zapotřebí ji upřesnit, jedná se 
interní terminologii AOS, použitou a definovanou v 
autorizačním projektu. 
 Navrhujeme konkrétní úpravu a to: …zajistí audit nejméně 
20 % celého obalového toku „obalů pro jedno použití 
uvedených na trh nebo do oběhu, jež jsou na základě 
smlouvy o sdruženém plnění zpoplatněny“ (dále jen 
„zpoplatněné jednocestné obaly“) za rok, a dále adekvátně 
v § 5 touto textací nahradit termín „zpoplatněné obaly pro 
jedno použití“. 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
 
Definice byla upravena. Termín „zpoplatněné 
obaly pro jedno použití“ se v ustanovení již 
nevyskytuje, dále je používána výhradně 
zavedená legislativní zkratka „zpoplatněné 
jednocestné obaly“. 
 
Písmeno a) zní následovně:  
 
„a) zajistí audit nejméně 20 % celého obalového 
toku obalů pro jedno použití, které byly uvedeny 
na trh nebo do oběhu a zpoplatněny 
autorizovanou společností osobám, které s ní 
mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění (dále 
jen „zpoplatněné jednocestné obaly“) za rok,“ 
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31.  SPČR § 5 odst. 1 
písm. d) 

K § 5 odst. 1 písm. d) 
U povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu 
méně než 1 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů 
ročně, musí audity zahrnout nejméně 10 % obalového toku 
všech těchto osob.  
Není uvedena četnost, v jaké se budou audity provádět, 
tak jak je tomu u odstavců b) a c).  
 
Navrhujeme doplnit do odstavce d) četnost auditů. 
 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Četnost auditů je dána povinným zahrnutím 
procentuálního podílu obalového toku všech 
daných osob. 

32.  SPČR § 6 K § 6  
a) Doporučujeme k vyhlášce doplnit ilustrativní 

příklady, jaká data původce odpadů poskytne pro 
AOS. 

b) Pokud je žádoucí, aby byly prověřeny v určitém 
rozsahu i subjekty, které pro AOS zajistí přímo 
využití ve smyslu novely zákona (ST 678), měly by 
být podmínky stanoveny zvlášť a nezapočítávat se 
do toku obalů viz. připomínky k § 6 odst. 1 písm. a) 
(docházelo by k duplicitě) a následně písmeno f) 
s textem: …u osob, které pro AOS zajišťují 
v průběhu kalendářního roku využití odpadů 
z obalů…“ se stejnými podmínkami jako u písm. e).  

 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky 

Akceptováno jinak. 
 
a) Není jasné, kam mají být příklady doplněny  
a z jakého důvodu. Původce odpadů jiný než 
obec poskytuje AOS data o odpadech 
předávaných přímo zpracovateli odpadů, aniž by 
využil služeb svozových společností, které mají 
uzavřenu smlouvu s AOS. Typickým příkladem 
takového původce je maloobchodní řetězec, 
který má s AOS uzavřenu smlouvu o zajištění 
využití odpadů z obalů. Obec poskytuje AOS 
data o množství sebraných odpadů. 
 
b) Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bylo 
vypuštěno. Osoby, které pro AOS zajistí přímo 
využití ve smyslu novely zákona, jsou záměrně 
zahrnuty v písm. e) [resp. po úpravě v písm. d)]. 

33.  SPČR § 6 odst. 1 
písm. a) až e) 

K § 6 odst. 1 písm. a) až e) – původci odpadu neprovádí 
využití 

Akceptováno/ vysvětleno. 
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Není zřejmé, jestli se má tento odstavec vztahovat na 
původce (tj. obce, živnostníky apod.) nebo na partnery 
zajišťující skutečně využití (tj. „zpracovatele“).  
 
Navrhujeme precizovat znění viz. následující připomínky č. 
7 až 10. 
 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení se má vztahovat na všechny osoby, 
které pro autorizovanou společnost zajišťují 
svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly 
nebo odpady z obalů, a původce odpadů, kteří 
mají s AOS uzavřenou smlouvu o zajištění využití 
odpadů. 
 
Písmeno a) bylo vypuštěno. Písmeno mělo 
vyjadřovat pouze obecnou kvantifikaci, které je 
v případě plnění dalších písmen v praxi 
dosahováno. Je však téměř nemožné takto 
široký tok odpadů definovat ve vztahu 
k dotčeným osobám tak, aby nedocházelo 
k mylným výkladům. 
 
„Využití odpadů z obalů“ bylo nahrazeno slovy 
„nakládání s odpady z obalů za účelem využití“ 
nebo „nakládání s odpady z obalů za účelem 
využití nebo využití“ podle relevance. 
 
Písmeno e) se vztahuje na všechny osoby 
oprávněné nakládat s odpady, které pro 
autorizovanou společnost zajišťují v průběhu 
kalendářního roku nakládání s odpady z obalů za 
účelem využití nebo využití. 
 
Bod 2 v písmenu e) byl upraven následovně: 
 
„2. v množství menším než 5 000 tun, musí audity 
zahrnout nejméně 10 % odpadů z obalů, s nimiž 
nakládaly za účelem využití nebo jejichž využití 
zajistily tyto subjekty.“ 
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Dále byl doplněn odstavec 6 pro případ působení 
více AOS na trhu. 

34.  SPČR § 6 odst. 1 
písm. a) 

K § 6 odst. 1 písm. a) 
Požadavek na audit podílu z využití odpadů z obalů 
nekoresponduje s dalšími body v odstavci ani s názvem 
samotného paragrafu. 
Navrhujeme změnit text na: „zajistí audit nejméně 25 % 
celého množství odpadů z obalů, jež vstupují do procesu 
využití prostřednictvím subjektů, které po AOS zajišťují 
sdružené plnění“. 
 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Navržený text je nepřijatelný, neboť sdružené 
plnění poskytuje výhradně AOS, nikoliv její 
partneři. 
 
Písmeno a) bylo vypuštěno. Písmeno mělo 
vyjadřovat pouze obecnou kvantifikaci, které je 
v případě plnění dalších písmen v praxi 
dosahováno. Je však téměř nemožné takto 
široký tok odpadů definovat ve vztahu 
k dotčeným osobám tak, aby nedocházelo 
k mylným výkladům. 

35.  SPČR § 6 odst. 1 
písm. b) až e) 

K § 6 odst. 1 písm. b) až e) – viz. výše – spojení 
původců odpadu přímo s využitím není vhodné 
Není zřejmé, jestli se má tento odstavec vztahovat na 
původce (tj. obce, živnostníky apod.) nebo na partnery 
zajišťující skutečně využití (tj. „zpracovatele“). V případě 
papíru, kovů také recyklační zařízení (papírny hutě) nejsou 
zařízení pro nakládání s odpady. 
Navrhujeme konkrétní úpravy a to v bodech b) až e) – 
„….zajišťují v průběhu kalendářního roku využití odpadů 
z obalů…“ na „…zajišťují v průběhu kalendářního roku 
sdružené plnění….XXX tun odpadů z obalů…“ 
dále pak 
Pokud je žádoucí, aby byly prověřeny v určitém rozsahu i 
subjekty, které pro AOS zajistí přímo  využití ve smyslu 
novely zákona, měly by být podmínky stanoveny zvlášť a 
nezapočítávat se do toku obalů viz písmeno a)  (docházelo 
by k duplicitě) pak přidat písmeno f) s textem: …u osob, 
které pro AOS zajišťují v průběhu kalendářního roku 

Akceptováno jinak. 
 
Viz výše připomínka č. 33. 
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využití odpadů z obalů…“ a následně podmínky obdobně 
jako u písmene e) 
Odůvodnění: 
Viz. text připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

36.  SPČR § 6 odst. 2 a 3 K § 6 odst. 2 a 3 – nevhodné použití termínu „využití“ 
Nutné vyjasnit, co má skutečně být předmětem ověření – 
připomínky 2, 6 až 7 
Odůvodnění: 
 Viz. text připomínky.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
U každé kontrolované osoby mají být předmětem 
ověření data, která osoba poskytuje AOS. Jedná 
se o data o sběru, svozu, úpravě a využití 
odpadů, podle toho, o jaký subjekt zrovna jde.  

37.  SPČR § 7 odst. 1 K § 7 odst. 1 
………kdy existují dostatečné důkazy o tom, že využití 
proběhlo za podmínek, které jsou všeobecně srovnatelné 
s podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy 
EU1). 
 
Ptáme se, jak si vyložit tuto část. Musí AOS i individuálně 
plnící osoba sledovat tok odpadů i dále za obchodníky, 
tedy až k zahraničnímu cílovému zpracovateli? 
(příklad papír – individuálně plnící předá do výkupny – 
výkupna předá obchodníkovi 1 – obchodník 1 předá 
obchodníkovi  2 – a ten předá konkrétnímu zpracovateli. V 
tomto případě bude obtížně sledovatelná koncová 
recyklace daného množství papírových obalů předaných 
výkupně osobou individuálně plnící) 
Odůvodnění: 
 Viz. text připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Ano, pravidla výpočtu recyklace platí i na 
individuálně plnící osoby, nicméně vycházejí ze 
směrnice o obalech a z rozhodnutí Komise (EU) 
2019/665 a jsou závazná. Jejich transpozice i 
vůči k individuálně plnícím osobám je tudíž 
nutná. 
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38.  SPČR § 7 odst. 3 K § 7 odst. 3  
Hmotnost využitého odpadu z obalů se měří za použití 
míry přirozené vlhkosti obalových odpadů v porovnání s 
vlhkostí odpovídajícího obalu uvedeného na trh. Tato 
povinnost prakticky znamená stanovovat pravidelně 
vlhkost obalů uváděných na trh a vlhkost VŠECH 
obalových odpadů započítávaných do množství 
recyklovaných obalů to představuje značnou 
administrativní a finanční zátěž AOS i individuálně plnících 
osob. 
Navrhujeme buď vypustit anebo doplnit normu, jak to 
provádět.  
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky.    
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o transpoziční ustanovení, které tedy 
nemůže být vypuštěno. Metodiku vzorkování 
odpadu není vhodné stanovovat obecně, pro 
všechny druhy odpadů z obalů. Její stanovení 
vyžaduje přímý vhled do různých technologií 
zpracování a ovlivňuje ji velké množství faktorů.  
Tento požadavek jde nad rámec směrnice  
a prováděcího rozhodnutí a MŽP na její 
vypracování nemá dostatečné kapacity. 
 
Slovní spojení „v porovnání“ bylo nahrazeno 
slovem „srovnatelné“. 

39.  SPČR § 7 odst. 4 K § 7 odst. 4  
Hmotnost využitých odpadů z obalů se uvádí bez 
hmotnosti neobalových materiálů shromážděných 
společně s odpady z obalů, pokud je to možné.  
Navrhujeme doplnit na konci „…..a to stanovit formou 
systému analýz a rozborů průměrných vzorků“. 
 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Doplnění je nadbytečné, neboť v integrovaném 
systému sběru odpadů ustanovení jinak než 
rozbory ani nelze splnit. Ustanovení způsob 
plnění nijak nestanovuje, tudíž rozbory 
nevylučuje. 
 
 

40.  SPČR § 8 odst. 5 K § 8 odst. 5 – Míra vlhkosti 
Pokud se míra vlhkosti odpadu z obalů v místě měření liší 
od vlhkosti obalů uvedených na trh, opraví se množství 
obalů v místě měření tak, aby odráželo míru přirozené 
vlhkosti odpadu z obalů v porovnání s vlhkostí 
odpovídajícího obalu uvedeného na trh. 

Vysvětleno. 
 
Doplnění je nadbytečné, je předpokládáno, že 
plnění bude probíhat formou vzorkování odpadů, 
jinak povinnost splnit nelze. 
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Do celého systému výkaznictví bude nutno na úrovní AOS 
i individuálně plnících subjektů zanést koeficienty korekce 
vlhkosti a znečištění (§ 9, odst. 1 níže); zároveň bude 
nutno zanést vykazování ztrát u zpracovatelů. 
Navrhujeme doplnit na konci „…. a to stanovit formou 
systému analýz a rozborů průměrných vzorků“. 
 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Slovní spojení „v porovnání“ bylo nahrazeno 
slovem „srovnatelnou“. 

41.  SPČR § 10 odst. 1 K § 10 odst. 1 – Co je „významný pokles hmotnosti“? 
Není jasné, v jakém momentu už výstup z třídící linky 
nelze považovat za recyklaci.  
Navrhujeme doplnit § 10 (1) na konec odstavce…“Kdy 
výrazným poklesem hmotnosti je míněn pokles hmotnosti 
20% (k diskuzi). 
 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Pojem je transponován ze směrnice o obalech, 
kde hranice není stanovena. Její stanovení tedy 
jde nad rámec směrnice a z pohledu MŽP není 
vhodné ji stanovovat, obzvláště v současné 
situaci, kdy ještě není schválen předpis 
k uplatňování tzv. průměrných ztrát, kde by podle 
názoru MŽP mohl být předmětný požadavek na 
významný pokles podrobněji rozveden. Toto 
ustanovení totiž k uplatňování přístupu k výpočtu 
na základě průměrných ztrát směřuje. 

42.  SPČR § 10 odst. 2 K § 10 odst. 2 – Zavádějící formulace 
Pravděpodobně je myšleno, že se za recyklaci považuje 
výstup z třídící linky po odečtení ztrát. 
Navrhujeme změnit text z „Hmotnost výstupu…lze 
považovat za množství recyklovaného odpadu…“ na 
„Hmotnost výstupu…, lze použít pro stanovení množství 
recyklovaného odpadu…“ 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky. 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 
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Tato připomínka je zásadní. 

43.  SPČR K příloze č. 2, 
3 a 5 vždy 
první část 
tabulky 
 

K příloze č. 2, 3 a 5 vždy první část tabulky 
Irelevantní použití termínů „Fe z popele ze spalování“ a „Al 
z popele ze spalování“. 
V evidenci obalů naprosto nelogické a irelevantní.  
 
Navrhujeme vypustit z prvních částí tabulek – obalové 
části. 
 
Odůvodnění: 
Viz. text připomínky. 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 
 
Připomínka byla promítnuta i do dalších 
relevantních tabulek. 

44.  SPČR K příloze č. 5, 
tabulky 2 a 3, 
vždy první 
část tabulek, 
sloupce 9 
 

K příloze č. 5, tabulky 2 a 3, vždy první část tabulek, 
sloupce 9 
Celkem vzniklý obalový odpad (sloupec 10) je součtem 
jednocestných a opakovaně použitelných.  
Tak jak jsou evidovány opakovaně použitelné obaly 
(celkové množství obalů násobené počty cykly) dojde 
k chybnému stanovení vzniklého obalového odpadu. 
Navrhujeme ve sloupci 9 doplnit slovo „opakovaně 
použitelné“ slovem „jenž jsou vyřazeny z oběhu“ A NEBO 
sloupec 10 definovat jako součet jednocestných a 
vyřazených opakovaně použitelných. 
Odůvodnění: 
Viz. text připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak. 
 
Byl vložen sloupec „vyřazené opakovaně 
použitelné obaly“ a byl zrušen sloupec 18 
(opakované použití). Celkem vzniklý obalový 
odpad se rovná součtu jednocestných obalů 
uvedených na trh v ČR a vyřazených opakovaně 
použitelných odpadů. 
 
Vysvětlivky byly upraveny podle těchto změn. 

45.  SPČR K příloze č. 5, 
tabulky 2 a 3, 
vždy druhá 
část tabulek, 
sloupce 18 

K příloze č. 5, tabulky 2 a 3, vždy druhá část tabulek, 
sloupce 18 – opakované použití 
Nutno vysvětlit, bez další vazby na výpočet a vedení 
evidence. Lze dovodit  z přílohy č. 3, že jde o opakovaně 
použitelné obaly, které nesplňují kritéria § 13 odst. 3 

Akceptováno jinak. 
 
Tabulka 2 a 3 přílohy č. 5 nezohledňuje kritéria  
§ 13 odst. 3 zákona o obalech.  
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zákona, tedy nesplňují povinnosti § 10,12 a v evidenci by 
se na ně mělo nahlížet jako na jednocestné.  
Navrhujeme vypustit nebo definovat smysl nutnost 
evidence těchto obalů. 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Byl vložen sloupec „vyřazené opakovaně 
použitelné obaly“ a byl zrušen sloupec 18 
(opakované použití). Celkem vzniklý obalový 
odpad se rovná součtu jednocestných obalů 
uvedených na trh v ČR a vyřazených opakovaně 
použitelných obalů. 
 
Vysvětlivky byly upraveny podle těchto změn. 
 

46.  SPČR K příloze č. 5 
tabulka 2 a 3 
 

K příloze č. 5 tabulka 2 a 3 
Vzhledem ke stanoveným zákonným cílům recyklace ke 
všem obalům (a prodejním určených spotřebiteli) je účelné 
evidovat celý obalový a odpadový tok dohromady. 
Dává pak smysl tabulku číslo 3 předefinovat, že se jedná 
o všechny obaly a obalové odpady a dle toho ji přizpůsobit. 
Tabulku 2 nechat, s tím, že se jedná o prodejní obaly 
určené spotřebiteli, protože v zákoně existuje specifický cíl 
na využití a recyklaci prodejních obalů  určených 
spotřebiteli.  
Navrhujeme přejmenovat a pojmout tabulku číslo 3 
z přílohy číslo 5 na „Množství všech obalů uvedených na 
trh, množství vzniklých odpadů z obalů a způsob nakládání 
s nimi (v tunách)“ 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Pouze namísto „množství všech obalů“ byla 
tabulka č. 3 upravena a „přejmenována“ na 
„Celkové množství obalů uvedených na trh, 
množství vzniklých odpadů z obalů a způsob 
nakládání s nimi (v tunách)“.  

47.  SPČR K příloze č. 3, 
druhá část 
tabulky, 
sloupec 18 

K příloze č. 3, druhá část tabulky, sloupec 18 – odečet 
opakovaně použitých ze základu povinnosti 
Opakovaně použitelné obaly, které nesplňují kritéria § 13 
odst. 3 zákona, tedy nesplňují povinnosti § 10,12 a v 
evidenci by se na ně mělo nahlížet jako na jednocestné, 
takto bude velmi těžko kontrolovatelné a prokazatelné. 

Vysvětleno. 
 
Není pravdou, že by se mělo na opakovaně 
použitelné obaly, které nesplňují kritéria § 13 
odst. 3 zákona o obalech, nahlížet jako na 
jednocestné. Je však nutno odpady, které z nich 
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Navrhujeme vypustit odečet těchto obalů. 
 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

vzniknou, využít v rozsahu přílohy č. 3 zákona o 
obalech. Množství obalů, které přestože 
nedosáhlo podílu uvedeného v § 13 odst. 3, a 
bylo opakovaně použito, nelze započíst do 
základu povinnosti týkající se recyklace.   
Ustanovení § 13 odst. 3 je ekonomickým 
nástrojem, motivujícím k efektivnímu používání 
opakovaně použitelných obalů. 
 

48.  SPČR K příloze č. 5, 
tabulky 2 a 3, 
druhá část 
tabulky 

K příloze č. 5, tabulky 2 a 3, druhá část tabulky – 
rozlišení polymerů 
Není možno jednoznačně jednoduše stanovovat typ 
polymeru, ze kterého je obal předaný k recyklaci vyroben.  
V rámci obalových toků lze sledovat skladbu jednotlivých 
typů výstupů z třídících linek formou pravidelných rozborů 
a následně využít tyto data pro dopočty jednotlivých 
polymerů. Rozlišování recyklace v ČR a EU a mimo EU 
není možné bez zajištění trasování každého balíku 
slisovaných odpadů až ke konečnému zpracovateli.  
Navrhujeme přidat hvězdičku pod tabulku: V rámci 
obalových toků lze sledovat skladbu jednotlivých typů 
výstupů z třídících linek formou pravidelných rozborů a 
následně využít tyto data pro dopočty jednotlivých 
polymerů. 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Pouze na konci věty bylo přidáno slovo „plastů“ 
a slovo „tyto“ bylo změněno na „tato“. 

49.  SPČR K příloze č. 6, 
tabulka 3 

K příloze č. 6, tabulka 3 – způsoby sběru 
V počtu nádob a výčtu komodit, chybí kombinace sběru 
více komodit do jedné nádoby. Dále nejsou podchyceny 
všechny způsoby sběru, pouze nádobový, pytlový, 
případně zálohový. 

Akceptováno. 
 
Tabulka byla konzultována s AOS EKO-KOM, 
a.s., a byla kompletně přepracována podle 
připomínky. 
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Varianta uvádět počet nádob se zařazením k dominantní 
komoditě nebo přidat do výčtu také kombinované nádoby. 
Způsoby sběru by měly být rozšířeny minimálně o sběrné 
dvory a výkupny. 
 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

50.  SPČR K příloze č. 6, 
tabulka 3 

K příloze č. 6, tabulka 3 – definice sběrného místa 
Definice Sběrné místo: Sběrným místem se pro účely 
tabulky rozumí průměrné veřejné sběrné místo, tj. místo s 
alespoň 3 kontejnery na sběr komodit papír, plast a sklo, 
které jsou bez časového omezení dostupné obyvatelům 
pro tříděný sběr odpadů. Tato definice opomíjí D2D/ISS 
sběry, které značně nahrazují veřejnou sběrnou síť a také 
nepočítá s možnými kombinovanými sběry např. pap + pl, 
které mohou v některých lokalitách být s ohledem na 
následnou technologii dotřídění zavedeny. 
Navrhujeme indikátor nahradit instalovaným či 
obslouženým objemem sběrné sítě, do kterého je možné 
zahrnout všechny nádoby (vč. ISS) i pytle a zároveň 
všechny komodity včetně jejich kombinací. 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Tabulka byla konzultována s AOS EKO-KOM, 
a.s., a byla kompletně přepracována podle 
připomínky. 

51.  SPČR K příloze č. 7 K příloze č. 7 – Tříděné kovy, které neprochází dalším 
zpracováním před vstupem do tavicí pece 
Kovy především hliník jsou v ČR zpracovávány nejen v 
hutích, ale také mechanicky na prášek či granule určené 
dále do chemických či metalurgických procesů.  
 

Akceptováno. 
 
Příloha č. 7 byla upravena dle připomínky. 
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Navrhujeme tedy upravit větu: Tříděné kovy, které 
neprochází dalším zpracováním před vstupem do tavicí 
pece, nebo technologie mechanického zpracování kovů. 
 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

52.  SPČR K příloze č. 7 K příloze č. 7 – Plasty rozdělené podle polymerů, které 
neprochází dalším zpracováním před zahájením 
procesů peletizace, extruze nebo lisování. Plastové 
vločky, které neprochází dalším zpracováním před 
použitím v konečném výrobku. 
U recyklace plastových obalů není v řadě technologií 
rozdělení na jednotlivé polymery nezbytné, například 
výroba ze směsných plastů typu Transform, nebo případná 
chemická recyklace. 
Navrhujeme upravit větu: Plasty rozdělené podle 
požadavků odběratelů, které neprochází dalším 
zpracováním před zahájením procesů peletizace, extruze, 
aglomerace, regranulace, lisování, a recyklace v dalších 
technologiích technologií. 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Bylo upraveno následovně: „Plasty rozdělené 

podle polymerů nebo požadavků odběratelů, které 

neprochází dalším zpracováním před zahájením 
procesů peletizace, extruze, lisování nebo 

recyklace v dalších technologiích. Plastové vločky, 
které neprochází dalším zpracováním před 

použitím v konečném výrobku.“ 
 
Aglomerace a regranulace lze zařadit mezi další 
technologie a není potřeba je explicitně zmiňovat. 
Rozdělení podle požadavků odběratelů je 
ponecháno pouze jako možnost. 

53.  SPČR K příloze č. 7 K příloze č. 7 – Tříděné dřevo, které neprochází dalším 
zpracováním před použitím ve výrobě dřevotřískových 
desek a jiných výrobků. Tříděné dřevo vstupující do 
procesu kompostování.  
Mohou existovat i jiné technologie zpracování dřeva např. 
výroby drtě jako podestýlky, zásypy záhonů …, dřevo 

Vysvětleno. 
 
Podle názoru MŽP je započtení zplynování dřeva 
nebo zasypávání záhonů do recyklace 
kontroverzní, rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 
s ním nepočítá a rozšíření tedy není žádoucí. 
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může také vstupovat do procesu zplynění a získání 
uhlovodíků. 
Navrhujeme upravit větu: Tříděné dřevěné obaly, které 
neprochází dalším zpracováním před použitím ve výrobě 
dřevotřískových desek, a dalších recyklačních technologií. 
Tříděné dřevo vstupující do procesu kompostování. 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

54.  SPČR K příloze č. 7 K příloze č. 7 – Tříděný papír, který neprochází dalším 
zpracováním před zahájením procesu rozvláknění. 
Existují také další technologie recyklace papíru, jako jsou 
výroby izolačních hmot, fixačních systému z papírových 
obalů, papír může také vstupovat do procesu zplynění a 
získání uhlovodíků. 
Navrhujeme upravit větu: Tříděný papír, který neprochází 
dalším zpracováním před zahájením procesu rozvláknění, 
a dalších recyklačních technologií. 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Příloha č. 7 byla upravena dle připomínky. 
 

55.  SPČR K příloze č. 7 K příloze č. 7 – Tříděné textilie, které neprochází 
dalším zpracováním před využitím pro výrobu 
textilních vláken, hadrů nebo granulátů. 
Textil může vstupovat také do dalších procesu recyklace 
např. zplynění a získání uhlovodíků. 
Navrhujeme upravit větu: Tříděné textilie, které neprochází 
dalším zpracováním před využitím pro výrobu textilních 
vláken, hadrů nebo granulátů, či dalších technologií jejich 
recyklace. 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
 
Podle názoru MŽP je započtení zplynování textilu 
do recyklace kontroverzní, rozhodnutí Komise 
(EU) 2019/665 s ním nepočítá a rozšíření tedy 
není žádoucí. 
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 Viz. text. připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

56.  SPČR K příloze č. 2 
až 5 

K příloze č. 2 až 5 – V příloze č. 2, 3, 4 a 5 je 
požadováno rozdělení vykazovaných údajů za plasty 
po jednotlivých typech polymerů (PET, PE, PVC, PP, 
PS, jiné plasty) 
Rozlišení jednotlivých polymerů není často jednoznačně 
možné a vyžaduje vzorkování a stanovování např. NIR 
spektrometrickými instrumenty, jedná se o požadavek, 
který přinese značnou administrativní i finanční zátěž pro 
celý systém. 
Stanovování by bylo usnadněno, pokud by bylo zavedeno 
povinné značení obalů podle jejich materiálu, nicméně 
praxe ukazuje, že stávající (dobrovolné) značení v 
některých případech neodpovídá skutečně použitému 
polymeru. 
 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Značení obalů musí respektovat rozhodnutí 
komise 97/129/ES, na které je v § 6 zákona  
o obalech odkazováno. 
 
Požadavky na sledování jednotlivých polymerů 
však byly zmírněny. Pod příslušné tabulky byl 
vložen následující text: 
 
„* V rámci obalových toků lze sledovat skladbu 
jednotlivých typů výstupů z třídících linek formou 
pravidelných rozborů a následně využít tato data 
pro dopočty jednotlivých polymerů plastů.“ 
 
V případě přílohy č. 4 je doplnění zbytečné, 
neboť operuje jen s celkovými plasty. 

57.  SPČR K § 11 K § 11 – Terminologie „popel“ a „koncentrát kovů“ 
Na výstupu ze spalovacího procesu vstupuje v zařízeních 
ZEVO i spalovnách nebezpečných odpadů do procesu 
následné úpravy za účelem získání recyklovatelných kovů 
„škvára“, nikoli „popel“. Ze škváry jsou železné a případně 
i neželezné kovy separovány prostřednictvím série sít a 
magnetických separátorů, případně také separátorů 
nemagnetických kovů. Získané železné a neželezné kovy 
určené pro další recyklaci jsou označovány jako „železný 
šrot“, případně jako „šrot neželezných kovů“. 

Akceptováno jinak. 
 
Byl odstraněn odkaz na zákon o odpadech (není 
nutný, pojmy platí obecně) a ustanovení bylo 
vztaženo pouze na odpady z obalů. Viz níže: 
 

§ 11 

(1) Množstvím recyklovaných kovových odpadů z 
obalů oddělených od škváry ze spalování se 
rozumí hmotnost kovů oddělených od škváry 
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Jelikož vyhláška v navrhovaném znění neobsahuje 
definice pojmů „popel“ a „koncentrát kovů“, není zřejmé, 
jaké materiály jsou těmito pojmy myšleny. Navazující 
příloha č. 8 navíc tyto pojmy používá a v nejasném 
významu nereflektujícím skutečný způsob získání 
železného šrotu a šrotu neželezných kovů pro další 
recyklaci a výpočet podílu obalů obsažených v těchto 
materiálových tocích. 
Navrhujeme nahradit v následujícím znění: 
§ 11 

(1) Množstvím recyklovaných kovů oddělených od 
škváry ze spalování se rozumí hmotnost kovů 
oddělených od škváry vznikající na výstupu ze 
spalovacího procesu zařízení provádějících proces 
energetického využití nebo spalování ve smyslu 
Zákona1 a určených k dalšímu materiálovému 
využití nebo recyklaci. Toto množství nezahrnuje 
jiné materiály obsažené ve škváře, zejména 
minerální shluky nebo kovy, které nepochází z 
odpadů z obalů. 

(2) Pro výpočet hmotnosti recyklovaných kovů 
oddělených od škváry ze spalování se uplatní 
metodiky stanovené v příloze č. 8 k této vyhlášce. 

Příloha č. 2, 3, 4, 5 

Ve všech relevantních položkách tabulek nahradit 
položky „Fe z popele ze spalování“ a „Al z popele ze 
spalování“ položkami „Fe ze škváry ze spalování“ a „Al ze 
škváry ze spalování“ 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky 

vznikající na výstupu ze spalovacího procesu 
zařízení provádějících proces energetického 
využití nebo spalování a určených k dalšímu 
materiálovému využití nebo recyklaci. Toto 
množství nezahrnuje jiné materiály obsažené ve 
škváře, zejména minerální shluky nebo kovy, 
které nepochází z odpadů z obalů. 

(2) Pro výpočet hmotnosti recyklovaných 

kovových odpadů z obalů oddělených od škváry 

ze spalování se uplatní metodiky stanovené v 

příloze č. 8 k této vyhlášce. 

 
1 Ve smyslu Přílohy č. 2 Zákona o odpadech (v době přípravy tohoto dokumentu v podobě schválené PS ČR dne 18.9.2020 ve 3. čtení) – Katalog činností. 
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Tato připomínka je zásadní. 

58.  SPČR K příloze č. 8 K příloze č. 8 – Nesoulad se skutečným způsobem získávání 
kovů pro další recyklaci 
Uvedená metodika výpočtu není uplatnitelná, jelikož nereflektuje 
skutečný způsob získávání kovů ze škváry ze spalování. Navíc 
používá termíny, které nejsou dále definované a nejsou běžně 
užívané (viz připomínku č. X). 
Železný šrot je získáván odseparováním od škváry pomocí 
magnetických separátorů (jednoho nebo více v řadě), případně 
také za využití sady mechanických separátorů (obvykle sít). Šrot 
neželezných kovů je získáván za využití separátoru 
nemagnetických kovů (často označovaných jako tzv. vířivé 
proudy, angl. Eddy current). 
Navrhovaná metodika výpočtu zahrnuje několik kroků, které se 
v praxi nikde neobjevují, a není tedy zřejmé, jaké hodnoty by 
měly být do výpočtu zahrnuty. 
V případě získávání kovů pro recyklaci na výstupu ze 
spalovacího procesu ve spalovnách nebezpečných odpadů není 
možné provádět analýzy skladby vstupního materiálu za účelem 
zjištění podílu obalových a neobalových kovů pro další výpočty. 
Podíl obalových a neobalových kovů tak je nezbytné stanovit 
přímo na výstupním kovovém šrotu určeném k recyklaci. Je tedy 
nezbytné stanovit postup zjišťování tohoto množství 
samostatnou metodikou.  
 
Návrh konkrétní úpravy 

Příloha č. 8 k vyhlášce č……/2020 Sb. 
A. 

Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných kovů 
oddělených od škváry ze spalování v zařízeních určených 

pro energetické využití odpadů 
1. V souvislosti se vzorci uvedenými v této příloze se uplatní 
tyto pojmy 

mFe RO / mAl 

RO 

hmotnost recyklovaných 

železných/hliníkových obalů, které 

Akceptováno. 
 
Pro větší přehlednost byly upraveny nadpisy. 
Jinak upraveno dle připomínky. 
 

Příloha č. 8 k vyhlášce č……/2020 Sb. 
 

Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných 

kovových odpadů z obalů oddělených od škváry 

ze spalování v zařízeních určených pro 

energetické využití odpadů 

 
A. 

Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných 

kovových odpadů z obalů oddělených od škváry 

ze spalování v zařízeních určených pro 

energetické využití nebo spalování odpadů, ve 

kterých lze provést průzkum vzorků odpadů, které 

vstupují do procesu spalování 

1. V souvislosti se vzorci uvedenými v této příloze se 

uplatní tyto pojmy 

mFe RO / mAl 

RO 

hmotnost recyklovaných 

železných/hliníkových obalů, které 

v daném roce pochází z obalových 

odpadů 
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v daném roce pochází z obalových 

odpadů 

mFe VO / mAl 

VO 

hmotnost železných/hliníkových 

obalů vstupujících do spalovacího 

procesu v daném roce 

mFe VC / mAl 

VC 

hmotnost všech 

železných/hliníkových kovů 

vstupujících do spalovacího procesu 

v daném roce 

mFe RC / mAl 

RC 

celková hmotnost železného 

šrotu/šrotu neželezných kovů 

předaných k dalšímu materiálovému 

využití nebo recyklaci v daném roce 

 
2. Údaje o hmotnosti železného šrotu a šrotu neželezných kovů 
předaných k dalšímu materiálovému využití nebo recyklaci 
poskytnou zařízení, která provádí oddělení šrotu od strusky. 
Hmotnosti jsou získány přímým vážením. 
3. Hmotnost recyklovaných železných kovů/hliníku, jež pochází 
z obalových odpadů, oproti všem recyklovaným železným 
kovům/hliníku, jež byly odděleny ze škváry ze spalování, se určí 
pomocí průzkumů vzorků odpadů, které vstupují do procesu 
spalování. Tyto průzkumy se provádí alespoň jednou za pět let 
a v případech, kdy existují důvody se domnívat, že se složení 
spalovaných odpadů významným způsobem změnilo. Hmotnost 
železných kovů/hliníku pocházejících z obalových odpadů se 
vypočte pomocí následujících vzorců: 
pro železné obaly 

𝑚𝐹𝑒 𝑅𝑂 =
𝑚𝐹𝑒 𝑉𝑂

𝑚𝐹𝑒 𝑉𝐶
∙ 𝑚𝐹𝑒 𝑅𝐶   

a pro hliníkové obaly 

𝑚𝐴𝑙 𝑅𝑂 =
𝑚𝐴𝑙 𝑉𝑂

𝑚𝐴𝑙 𝑉𝐶
∙ 𝑚𝐴𝑙 𝑅𝐶  . 

mFe VO / mAl 

VO 

hmotnost železných/hliníkových 

obalů vstupujících do spalovacího 

procesu v daném roce 

mFe VC / mAl 

VC 

hmotnost všech 

železných/hliníkových kovů 

vstupujících do spalovacího 

procesu v daném roce 

mFe RC / mAl 

RC 

celková hmotnost železného 

šrotu/šrotu neželezných kovů 

předaných k dalšímu 

materiálovému využití nebo 

recyklaci v daném roce 

 

2. Údaje o hmotnosti železného šrotu a šrotu 

neželezných kovů předaných k dalšímu 

materiálovému využití nebo recyklaci poskytnou 

zařízení, která provádí oddělení šrotu od strusky. 

Hmotnosti jsou získány přímým vážením. 

3. Hmotnost recyklovaných železných kovů/hliníku, 

jež pochází z obalových odpadů, oproti všem 

recyklovaným železným kovům/hliníku, jež byly 

odděleny ze škváry ze spalování, se určí pomocí 

průzkumů vzorků odpadů, které vstupují do procesu 

spalování. Tyto průzkumy se provádí alespoň jednou 

za pět let a v případech, kdy existují důvody se 

domnívat, že se složení spalovaných odpadů 

významným způsobem změnilo. Hmotnost železných 
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Pokud není možné podíl železných kovů/hliníku, jež pochází 
z obalových odpadů, oproti všem železným kovům/hliníku 
stanovit v odpadu vstupujícím do procesu spalování, je pro 
stanovení jejich množství použita metodika uvedená v bodu B. 
této přílohy. 

B. 
Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných kovů 

oddělených od škváry ze spalování v zařízeních určených 
pro energetické využití nebo spalování odpadů 

Tato metodika se použije pro stanovení množství železných 
kovů/hliníku, jež pochází z obalů, oddělených ze škváry ze 
spalování a předaných k materiálovému využití nebo recyklaci, 
pokud není možné provedení průzkumů vzorků odpadů, které 
vstupují do procesu spalování – ve smyslu bodu 3. části A. této 
přílohy. 
1. Údaje o hmotnosti železného šrotu/šrotu neželezných kovů 
předaného k dalšímu materiálovému využití nebo recyklaci 
poskytnou zařízení, která provádí oddělení šrotu od strusky. 
Hmotnosti jsou získány přímým vážením. 
2. Hmotnost železných/hliníkových obalů předaných 
k materiálovému využití nebo recyklaci je stanovena na základě 
jejich zjištěného průměrného hmotnostního podílu ve vzorcích 
celého železného šrotu/šrotu neželezných kovů předávaných 
k materiálovému využití nebo recyklaci. 
3. Průměrný hmotnostní podíl se určí pomocí průzkumů vzorků 
šrotu. Tyto průzkumy se provádí alespoň jednou za pět let a v 
případech, kdy existují důvody se domnívat, že se složení 
spalovaných odpadů významným způsobem změnilo. 
Odůvodnění: 
 Viz. text. připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

kovů/hliníku pocházejících z obalových odpadů se 

vypočte pomocí následujících vzorců: 

pro železné obaly 

𝑚𝐹𝑒 𝑅𝑂 =
𝑚𝐹𝑒 𝑉𝑂

𝑚𝐹𝑒 𝑉𝐶
∙ 𝑚𝐹𝑒 𝑅𝐶   

a pro hliníkové obaly 

𝑚𝐴𝑙 𝑅𝑂 =
𝑚𝐴𝑙 𝑉𝑂

𝑚𝐴𝑙 𝑉𝐶
∙ 𝑚𝐴𝑙 𝑅𝐶  . 

Pokud není možné podíl železných kovů/hliníku, jež 

pochází z obalových odpadů, oproti všem železným 

kovům/hliníku stanovit v odpadu vstupujícím do 

procesu spalování, je pro stanovení jejich množství 

použita metodika uvedená v bodu B. této přílohy. 

B. 

Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných 

kovových odpadů z obalů oddělených od škváry 

ze spalování v zařízeních určených pro 

energetické využití nebo spalování odpadů, ve 

kterých nelze provést průzkum vzorků odpadů, 

které vstupují do procesu spalování 

Tato metodika se použije pro stanovení množství 

železných kovů/hliníku, jež pochází z obalů, 

oddělených ze škváry ze spalování a předaných 

k materiálovému využití nebo recyklaci, pokud není 

možné provedení průzkumů vzorků odpadů, které 

vstupují do procesu spalování – ve smyslu bodu 3. 

části A. této přílohy. 
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1. Údaje o hmotnosti železného šrotu/šrotu 

neželezných kovů předaného k dalšímu 

materiálovému využití nebo recyklaci poskytnou 

zařízení, která provádí oddělení šrotu od strusky. 

Hmotnosti jsou získány přímým vážením. 

2. Hmotnost železných/hliníkových obalů předaných 

k materiálovému využití nebo recyklaci je stanovena 

na základě jejich zjištěného průměrného 

hmotnostního podílu ve vzorcích celého železného 

šrotu/šrotu neželezných kovů předávaných 

k materiálovému využití nebo recyklaci. 

3. Průměrný hmotnostní podíl se určí pomocí 
průzkumů vzorků šrotu. Tyto průzkumy se provádí 
alespoň jednou za pět let a v případech, kdy existují 
důvody se domnívat, že se složení spalovaných 
odpadů významným způsobem změnilo. 

59.  HKČR § 5 Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 5 

Požadujeme odstranit nejasnou definici zpoplatněných obalů 

a vhodně nahradit termín „zpoplatněné obaly pro jedno 

použití“ vhodnějším „obalů pro jedno použití uvedených na 
trh nebo do oběhu, jež jsou na základě smlouvy o sdruženém 

plnění zpoplatněny“ (dále jen „zpoplatněné jednocestné 

obaly“)“. 

Odůvodnění: 

Definice není upřesněna v zákoně o obalech ani ve vyhlášce 

o evidenci, proto je zapotřebí ji upřesnit, jedná se interní 

terminologii AOS, použitou a definovanou v autorizačním 

projektu. 

Akceptováno částečně. 
 
Definice byla upravena. Termín „zpoplatněné 
obaly pro jedno použití“ se v ustanovení již 
nevyskytuje, dále je používána výhradně 
zavedená legislativní zkratka „zpoplatněné 
jednocestné obaly“. 
 
Písmeno a) zní následovně:  
 
„a) zajistí audit nejméně 20 % celého obalového 
toku obalů pro jedno použití, které byly uvedeny 
na trh nebo do oběhu a zpoplatněny 
autorizovanou společností osobám, které s ní 
mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění (dále 
jen „zpoplatněné jednocestné obaly“) za rok,“ 
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60.  HKČR § 6 odst. 1, 
písm. a) až e) 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 6 odst. 1, písm. a) až e) 

Požadujeme precizovat znění daného ustanovení ve smyslu 

níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, jestli se má tento odstavec vztahovat na 

původce (tj. obce, živnostníky apod.) nebo na partnery 

zajišťující skutečně využití (tj. „zpracovatele“), protože 

původci odpadu neprovádí využití. 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Ustanovení se má vztahovat na všechny osoby, 
které pro autorizovanou společnost zajišťují 
svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly 
nebo odpady z obalů, a původce odpadů, kteří 
mají s AOS uzavřenou smlouvu o zajištění využití 
odpadů. 
 
Písmeno a) bylo vypuštěno. Písmeno mělo 
vyjadřovat pouze obecnou kvantifikaci, které je 
v případě plnění dalších písmen v praxi 
dosahováno. Je však téměř nemožné takto 
široký tok odpadů definovat ve vztahu 
k dotčeným osobám tak, aby nedocházelo 
k mylným výkladům. 
 
„Využití odpadů z obalů“ bylo nahrazeno slovy 
„nakládání s odpady z obalů za účelem využití“ 
nebo „nakládání s odpady z obalů za účelem 
využití nebo využití“ podle relevance. 
 
Písmeno e) se vztahuje na všechny osoby 
oprávněné nakládat s odpady, které pro 
autorizovanou společnost zajišťují v průběhu 
kalendářního roku nakládání s odpady z obalů za 
účelem využití nebo využití. 
 
Bod 2 v písmenu e) byl upraven následovně: 
 
„2. v množství menším než 5 000 tun, musí audity 
zahrnout nejméně 10 % odpadů z obalů, s nimiž 
nakládaly za účelem využití nebo jejichž využití 
zajistily tyto subjekty.“ 
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Dále byl doplněn odstavec 6 pro případ působení 
více AOS na trhu. 

61.  HKČR § 6 odst. 1, 

písm. a) 
Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 6 odst. 1, písm. a) 

Požadujeme změnit znění ustanovení následovně: 

„zajistí audit nejméně 25 % celého množství odpadů z obalů, 
jež vstupují do procesu využití prostřednictvím subjektů, které 

po AOS zajišťují sdružené plnění“. 

Odůvodnění: 

Požadavek na audit podílu z využitých odpadů z obalů 
nekoresponduje s dalšími body v odstavci ani s názvem 

samotného paragrafu. 

Akceptováno jinak. 
 
Navržený text je nepřijatelný, neboť sdružené 
plnění poskytuje výhradně AOS, nikoliv její 
partneři. 
 
Písmeno a) bylo vypuštěno. Písmeno mělo 
vyjadřovat pouze obecnou kvantifikaci, které je 
v případě plnění dalších písmen v praxi 
dosahováno. Je však téměř nemožné takto 
široký tok odpadů definovat ve vztahu 
k dotčeným osobám tak, aby nedocházelo 
k mylným výkladům. 

62.  HKČR § 6 odst. 1, 

písm. b) až e) 

 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 6 odst. 1, písm. b) až e) 

Požadujeme v daných ustanoveních změnit znění textu „… 

zajišťují v průběhu kalendářního roku využití odpadů z obalů“ 

na text: „… zajišťují v průběhu kalendářního roku sdružené 

plnění … tun odpadů z obalů“. 

Pokud je žádoucí, aby byly prověřeny v určitém rozsahu i 
subjekty, které pro AOS zajistí přímo využití ve smyslu novely 

zákona, měly by být podmínky stanoveny zvlášť a 
nezapočítávat se do toku obalů viz písmeno a), protože by 

docházelo k duplicitě. Dále pak přidat písmeno f) s textem: 

„…u osob, které pro AOS zajišťují v průběhu kalendářního 
roku využití odpadů z obalů…“ a následně podmínky obdobně 

jako u písmene e). 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 
 
Odstavec se má vztahovat na všechny osoby, 
které pro autorizovanou společnost zajišťují 
svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly 
nebo odpady z obalů, a původce odpadů, kteří 
mají s AOS uzavřenou smlouvu o zajištění využití 
odpadů. 
 
Písmeno a) bylo vypuštěno. Písmeno mělo 
vyjadřovat pouze obecnou kvantifikaci, které je 
v případě plnění dalších písmen v praxi 
dosahováno. Je však téměř nemožné takto 
široký toku odpadů definovat ve vztahu 
k dotčeným osobám tak, aby nedocházelo 
k mylným výkladům. 
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Spojení původců odpadu přímo s využitím není vhodné. Není 
zřejmé, jestli se má tento odstavec vztahovat na původce (tj. 

obce, živnostníky apod.) nebo na partnery zajišťující skutečně 

využití (tj. „zpracovatele“). V případě papíru, kovů také 
recyklační zařízení (papírny, hutě) nejsou zařízení pro 

nakládání s odpady. 

„Využití odpadů z obalů“ bylo nahrazeno slovy 
„nakládání s odpady z obalů za účelem využití“ 
nebo „nakládání s odpady z obalů za účelem 
využití nebo využití“ podle relevance. 
 
Subjekty, které pro AOS zajistí přímo využití ve 
smyslu novely zákona, jsou záměrně zahrnuty 
v písmenu e), které bylo na základě připomínky 
upraveno. 
 
Dále byl doplněn odstavec 6 pro případ působení 
více AOS na trhu. 

63.  HKČR § 6 odst. 2 a 3 Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 6 odst. 2 a 3 

Požadujeme za nutné vysvětlit, co má být skutečně 

předmětem ověření. 

Odůvodnění: 

Nevhodné použití termínu „využití“, viz výše uvedené 

připomínky. 

Akceptováno. 
 
Slovo „využití“ bylo nahrazeno slovy „nakládání 
za účelem využití nebo využití“. 

64.  HKČR § 7 odst. 1 Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 7 odst. 1 

Požadujeme upřesnit, kdy existují dostatečné důkazy o tom, 

že využití proběhlo za podmínek, které jsou všeobecně 

srovnatelné s podmínkami stanovenými příslušnými právními 
předpisy Evropské unie (např. Nařízení Komise (ES) č. 

282/2008 ze dne 27. března 2008, o materiálech a 

předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk 

s potravinami.). 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
 
Pravidla výpočtu recyklace a tedy i požadavky na 
trasovatelnost platí jak pro AOS, tak i pro 
individuálně plnící osoby, nicméně vycházejí ze 
směrnice o obalech a z rozhodnutí Komise (EU) 
2019/665 a jsou závazná. Jejich transpozice i 
vůči individuálně plnícím osobám je tudíž nutná. 
 
Specifikaci důkazů o tom, že využití proběhlo za 

podmínek srovnatelných s podmínkami 
stanovenými příslušnými právními předpisy 
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Není zřejmé, zda musí AOS i individuálně plnící osoba 
sledovat tok odpadů i dále za obchodníky, tedy až k 

zahraničnímu cílovému zpracovateli? Příklad papír – 

individuálně plnící předá do výkupny – výkupna předá 
obchodníkovi 1 – obchodník 1 předá obchodníkovi 2 – a ten 

předá konkrétnímu zpracovateli. V tomto případě bude 

obtížně sledovatelná koncová recyklace daného množství 
papírových obalů předaných výkupně osobou individuálně 

plnící. 

Evropské unie, evropské předpisy nestanovují a ČR 
v tomto ohledu nehodlala jít nad rámec. Obdobné 

podmínky by měl deklarovat zpracovatel, konkrétní 

podoba této deklarace však není stanovena. 

65.  HKČR § 7 odst. 3 Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 7 odst. 3 

Požadujeme ustanovení vypustit nebo upravit tak, aby bylo 

jasné podle jaké normy ho naplnit. 

Odůvodnění: 

Hmotnost využitého odpadu z obalů se měří za použití míry 
přirozené vlhkosti obalových odpadů v porovnání s vlhkostí 

odpovídajícího obalu uvedeného na trh. Tato povinnost 

prakticky znamená stanovovat pravidelně vlhkost obalů 
uváděných na trh a vlhkost všech obalových odpadů 

započítávaných do množství recyklovaných obalů. To 

představuje značnou administrativní a finanční zátěž AOS i 

individuálně plnících osob. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o transpoziční ustanovení, které tedy 
nemůže být vypuštěno. Norma pro tento typ 
vzorkování obalového odpadu podle dostupných 
informací MŽP neexistuje. 
 
Slovní spojení „v porovnání“ bylo nahrazeno 
slovem „srovnatelné“. 

66.  HKČR § 7 odst. 4 Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 7 odst. 4 

Požadujeme na konec ustanovení doplnit následující text: 

„, a to stanovit formou systému analýz a rozborů průměrných 

vzorků.“. 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
 
Doplnění je nadbytečné, neboť v integrovaném 
systému sběru odpadů ustanovení jinak než 
rozbory ani nelze splnit. Ustanovení způsob 
plnění nijak nestanovuje, tudíž rozbory 
nevylučuje. 
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Hmotnost využitých odpadů z obalů se uvádí bez hmotnosti 
neobalových materiálů shromážděných společně s odpady z 

obalů, pokud je to možné. 

67.  HKČR § 8 odst. 5 Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 8 odst. 5 

Požadujeme na konec ustanovení doplnit následující text: 

„, a to stanovit formou systému analýz a rozborů průměrných 

vzorků.“. 

Odůvodnění: 

Pokud se míra vlhkosti odpadu z obalů v místě měření liší od 
vlhkosti obalů uvedených na trh, opraví se množství obalů v 

místě měření tak, aby odráželo míru přirozené vlhkosti 

odpadu z obalů v porovnání s vlhkostí odpovídajícího obalu 

uvedeného na trh. 

Do celého systému výkaznictví bude nutno na úrovní AOS i 

individuálně plnících subjektů zanést koeficienty korekce 

vlhkosti a znečištění (§ 9, odst. 1); zároveň bude nutno zanést 

vykazování ztrát u zpracovatelů. 

Vysvětleno. 
 
Doplnění je nadbytečné, je předpokládáno, že 
plnění bude probíhat formou vzorkování odpadů, 
jinak povinnost splnit nelze. 
 
Slovní spojení „v porovnání“ bylo nahrazeno 
slovem „srovnatelnou“. 

68.  HKČR § 10 odst. 1 Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 10 odst. 1 

Požadujeme upřesnit, co je významný pokles hmotnosti. 

Odůvodnění: 

Není jasné, v jakém momentu už výstup z třídící linky nelze 
považovat za recyklaci. Navrhujeme na konec odstavce 

doplnit, a to po diskusi, konkrétní procento, například „Kdy 

výrazným poklesem hmotnosti je míněn pokles hmotnosti 20 

%.“. 

Vysvětleno. 
 
Pojem je transponován ze směrnice o obalech, 
kde hranice není stanovena. Její stanovení tedy 
jde nad rámec směrnice a z pohledu MŽP není 
vhodné ji stanovovat, obzvláště v současné 
situaci, kdy ještě není schválen předpis 
k uplatňování tzv. průměrných ztrát, kde by podle 
názoru MŽP mohl být předmětný požadavek na 
významný pokles podrobněji rozveden. Toto 
ustanovení totiž k uplatňování přístupu k výpočtu 
na základě průměrných ztrát směřuje. 
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69.  HKČR § 10 odst. 2 Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 10 odst. 2 

Požadujeme odstranit zavádějící formulaci. Možným řešením 

je změnit text následovně: „Hmotnost výstupu…, lze 
považovat za množství recyklovaného odpadu…“ na 

„Hmotnost výstupu…, lze použít pro stanovení množství 

recyklovaného odpadu…“. 

Odůvodnění: 

Pravděpodobně je myšleno, že se za recyklaci považuje 

výstup z třídící linky po odečtení ztrát.  

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

70.  HKČR § 11 Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 11 

Požadujeme nahradit znění následujícím: 

„§ 11 

(1) Množstvím recyklovaných kovů oddělených od 
škváry ze spalování se rozumí hmotnost kovů 
oddělených od škváry vznikající na výstupu ze 
spalovacího procesu zařízení provádějících proces 
energetického využití nebo spalování ve smyslu 
Zákonax) a určených k dalšímu materiálovému využití 
nebo recyklaci. Toto množství nezahrnuje jiné 
materiály obsažené ve škváře, zejména minerální 
shluky nebo kovy, které nepochází z odpadů z obalů. 

(2) Pro výpočet hmotnosti recyklovaných kovů 
oddělených od škváry ze spalování se uplatní 
metodiky stanovené v příloze č. 8 k této vyhlášce. 

Kdy poznámka pod čarou zní: 

Akceptováno jinak. 
 
Byl odstraněn odkaz na zákon o odpadech (není 
nutný, pojmy platí obecně) a ustanovení bylo 
vztaženo pouze na odpady z obalů. Viz níže: 
 

§ 11 

(1) Množstvím recyklovaných kovových odpadů z 
obalů oddělených od škváry ze spalování se 
rozumí hmotnost kovů oddělených od škváry 
vznikající na výstupu ze spalovacího procesu 
zařízení provádějících proces energetického 
využití nebo spalování a určených k dalšímu 
materiálovému využití nebo recyklaci. Toto 
množství nezahrnuje jiné materiály obsažené ve 
škváře, zejména minerální shluky nebo kovy, 
které nepochází z odpadů z obalů. 

(2) Pro výpočet hmotnosti recyklovaných 
kovových odpadů z obalů oddělených od škváry 
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x) Ve smyslu Přílohy č. 2 Zákona o odpadech (v době 
přípravy tohoto materiálu v podobě schválené PS PČR 
dne 18. 9. 2020 ve 3. čtení) – Katalog činností.“. 

Ve všech relevantních položkách tabulek v Přílohách č. 2, 
3, 4 a 5 je pak třeba nahradit položky „Fe z popele ze 
spalování“ a „Al z popele ze spalování“ položkami „Fe ze 
škváry ze spalování“ a „Al ze škváry ze spalování“. 

 

Odůvodnění: 

Na výstupu ze spalovacího procesu vstupuje v zařízeních 
ZEVO i spalovnách nebezpečných odpadů do procesu 
následné úpravy za účelem získání recyklovatelných kovů 
„škvára“, nikoli „popel“. Ze škváry jsou železné a případně 
i neželezné kovy separovány prostřednictvím série sít a 
magnetických separátorů, případně také separátorů 
nemagnetických kovů. Získané železné a neželezné kovy 
určené pro další recyklaci jsou označovány jako „železný 
šrot“, případně jako „šrot neželezných kovů“. 

Jelikož vyhláška v navrhovaném znění neobsahuje 
definice pojmů „popel“ a „koncentrát kovů“, není zřejmé, 
jaké materiály jsou těmito pojmy myšleny. Navazující 
příloha č. 8 navíc tyto pojmy používá a v nejasném 
významu nereflektujícím skutečný způsob získání 
železného šrotu a šrotu neželezných kovů pro další 
recyklaci a výpočet podílu obalů obsažených v těchto 
materiálových tocích. 

ze spalování se uplatní metodiky stanovené v 
příloze č. 8 k této vyhlášce. 

71.  HKČR K Příloze č. 2, 

3 a 5, první 

část tabulky 

 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 2, 3 a 5, první část tabulky 

Akceptováno. 
 
Připomínka byla promítnuta i do dalších 
relevantních tabulek. 
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Požadujeme vypustit z prvních částí tabulek (obalové části) 
irelevantní použití termínů „Fe z popele ze spalování“ a „Al 

z popele ze spalování“. 

Odůvodnění: 

V evidenci obalů naprosto nelogické a irelevantní. 

72.  HKČR K Přílohám č. 

2 až 5 
Zásadní připomínka: 
Připomínka k Přílohám č. 2 až 5 

V příloze č. 2, 3, 4 a 5 je požadováno rozdělení vykazovaných 

údajů za plasty po jednotlivých typech polymerů (PET, PE, PVC, 

PP, PS, jiné plasty). Stanovování by bylo usnadněno, pokud by 
bylo zavedeno povinné značení obalů podle jejich materiálu, 

nicméně praxe ukazuje, že stávající (dobrovolné) značení v 

některých případech neodpovídá skutečně použitému 

polymeru. 

Odůvodnění: 

Rozlišení jednotlivých polymerů není často jednoznačně 
možné a vyžaduje vzorkování a stanovování např. NIR 

spektrometrickými instrumenty, jedná se o požadavek, který 

přinese značnou administrativní i finanční zátěž pro celý 

systém. 

Akceptováno jinak. 
 
Značení obalů musí respektovat rozhodnutí 
komise 97/129/ES, na které je v § 6 zákona  
o obalech odkazováno. 
 
Požadavky na sledování jednotlivých polymerů 
však byly zmírněny. Pod příslušné tabulky byl 
vložen následující text: 
 
„* V rámci obalových toků lze sledovat skladbu 
jednotlivých typů výstupů z třídících linek formou 
pravidelných rozborů a následně využít tato data 
pro dopočty jednotlivých polymerů plastů.“ 
 

73.  HKČR K Příloze č. 3, 
tabulky 2 a 3 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 3, tabulky 2 a 3 

Požadujeme vypustit odečet opakovaně použitých ze základu 

povinnosti. 

Odůvodnění: 

Opakovaně použitelné obaly, které nesplňují kritéria § 13 

odst. 3 zákona, tedy nesplňují povinnosti § 10, 12 a v evidenci 

Vysvětleno. 
 
Není pravdou, že by se mělo na opakovaně 
použitelné obaly, které nesplňují kritéria § 13 
odst. 3 zákona o obalech, nahlížet jako na 
jednocestné. Je však nutno odpady, které z nich 
vzniknou, využít v rozsahu přílohy č. 3 zákona o 
obalech. Množství obalů, které přestože 
nedosáhlo podílu uvedeného v § 13 odst. 3, bylo 
opakovaně použito, nelze započíst do základu 
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by se na ně mělo nahlížet jako na jednocestné, takto bude 

velmi těžko kontrolovatelné a prokazatelné. 
povinnosti týkající se recyklace. Ustanovení  
§ 13 odst. 3 je ekonomickým nástrojem, 
motivujícím k efektivnímu používání opakovaně 
použitelných obalů. 

74.  HKČR K Příloze č. 5, 

tabulky 2 a 3, 
první část 

tabulek, 

sloupce 9 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 5, tabulky 2 a 3, první část tabulek, 

sloupce 9 

Požadujeme ve sloupci 9 doplnit slova „opakovaně 

použitelné“ slovy „jenž jsou vyřazeny z oběhu“. Anebo sloupec 

10 definovat jako součet jednocestných a vyřazených 

opakovaně použitelných. 

Odůvodnění: 

Celkem vzniklý obalový odpad (sloupec 10) je součtem 
jednocestných a opakovaně použitelných. Tak jak jsou 

evidovány opakovaně použitelné obaly (celkové množství 

obalů násobené počty cyklů), dojde k chybnému stanovení 

vzniklého obalového odpadu. 

Akceptováno jinak. 
 
Byl vložen sloupec „vyřazené opakovaně 
použitelné obaly“ a byl zrušen sloupec 18 
(opakované použití). Celkem vzniklý obalový 
odpad se rovná součtu jednocestných obalů 
uvedených na trh v ČR a vyřazených opakovaně 
použitelných obalů. 
  
Vysvětlivky byly upraveny podle těchto změn. 

75.  HKČR K Příloze č. 5, 
tabulky 2 a 3, 

druhá část 

tabulek, 
sloupce 18 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 5, tabulky 2 a 3, druhá část tabulek, 

sloupce 18 

Požadujeme vypustit nebo definovat smysl nutnosti evidence 

těchto obalů. 

Odůvodnění: 

Nutno vysvětlit, bez další vazby na výpočet a vedení evidence. 

Lze dovodit z Přílohy č. 3, že jde o opakovaně použitelné obaly, 
které nesplňují kritéria § 13 odst. 3 zákona, tedy nesplňují 

povinnosti § 10 a 12 a v evidenci by se na ně mělo nahlížet 

jako na jednocestné. 

Akceptováno jinak. 
 
Tabulka 2 a 3 přílohy č. 5 nezohledňuje kritéria  
§ 13 odst. 3 zákona o obalech. 
  
Byl vložen sloupec „vyřazené opakovaně 
použitelné obaly“ a byl zrušen sloupec 18 
(opakované použití). Celkem vzniklý obalový 
odpad se rovná součtu jednocestných obalů 
uvedených na trh v ČR a vyřazených opakovaně 
použitelných obalů. 
 
Vysvětlivky byly upraveny podle těchto změn. 
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76.  HKČR K Příloze č. 5, 
tabulky 2 a 3 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 5, tabulky 2 a 3 

Vzhledem ke stanoveným zákonným cílům recyklace ke všem 

obalům (a prodejním určených spotřebiteli) je účelné evidovat 
celý obalový o odpadový tok dohromady. Požadujeme proto 

přejmenovat a pojmout tabulku číslo 3 z přílohy číslo 5 na 

„Množství všech obalů uvedených na trh, množství vzniklých 

odpadů z obalů a způsob nakládání s nimi (v tunách)“. 

Odůvodnění: 

Dává smysl tabulku číslo 3 předefinovat, že se jedná o 

všechny obaly a obalové odpady a dle toho ji přizpůsobit. 
Tabulku č. 2 nechat, s tím že se jedná o prodejní obaly určené 

spotřebiteli, protože v zákoně existuje specifický cíl na využití 

a recyklaci prodejních obalů určených spotřebiteli. 

Akceptováno. 
 
Pouze namísto „množství všech obalů“ byla 
tabulka č. 3 přejmenována a upravena na 
„Celkové množství obalů uvedených na trh, 
množství vzniklých odpadů z obalů a způsob 
nakládání s nimi (v tunách)“.  

77.  HKČR K Příloze č. 5, 
tabulky 2 a 3, 

druhá část 

tabulky 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 5, tabulky 2 a 3, druhá část tabulky 

Požadujeme upravit znění ve smyslu níže uvedeného 

odůvodnění, protože není možné jednoznačně a jednoduše 

stanovovat typ polymeru, ze kterého je obal předaný k 

recyklaci vyroben. 

Odůvodnění: 

V rámci obalových toků lze sledovat skladbu jednotlivých typů 
výstupů z třídících linek formou pravidelných rozborů a 

následně využít tato data pro dopočty jednotlivých polymerů. 

Rozlišování recyklace v ČR a EU a mimo EU není možné bez 
zajištění trasování každého balíku slisovaných odpadů až ke 

konečnému zpracovateli. V případě globálního obchodu a 

překládání odpadů na překladištích to nelze. Navrhujeme 
přidat hvězdičku pod tabulku: „V rámci obalových toků lze 

sledovat skladbu jednotlivých typů výstupů z třídících linek 

Akceptováno. 
 
Pouze na konci věty bylo přidáno slovo „plastů“ a 
slovo „tyto“ bylo změněno na „tato“. 
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formou pravidelných rozborů a následně využít tyto data pro 

dopočty jednotlivých polymerů.“. 

78.  HKČR K Příloze č. 6, 
tabulce 3 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 6, tabulce 3 

Požadujeme upravit dle níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V počtu nádob a výčtu komodit chybí kombinace sběru více 
komodit do jedné nádoby. Dále nejsou podchyceny všechny 

způsoby sběru, pouze nádobový, pytlový, případně zálohový. 

Variantou může být uvádět počet nádob se zařazením k 
dominantní komoditě nebo přidat do výčtu také kombinované 

nádoby. Způsoby sběru by měly být rozšířeny minimálně o 

sběrné dvory a výkupny. 

Akceptováno. 
 
Tabulka byla konzultována s AOS EKO-KOM, 
a.s., a byla kompletně přepracována podle 
připomínky. 

79.  HKČR K Příloze č. 6, 
tabulce 3 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 6, tabulce 3 

Požadujeme u definice sběrného místa identifikátor nahradit 

instalovaným či obslouženým objem sběrné sítě, do které je 

možné zahrnout všechny nádoby (včetně ISS) i pytle a zároveň 

všechny komodity včetně jejich kombinací. 

Odůvodnění: 

Definice sběrného místa „Sběrným místem se pro účely 
tabulky rozumí průměrné veřejné sběrné místo, tj. místo s 

alespoň 3 kontejnery na sběr komodit papír, plast a sklo, 

které jsou bez časového omezení dostupné obyvatelům pro 
tříděný sběr odpadů.“ opomíjí D2D/ISS sběry, které značně 

nahrazují veřejnou sběrnou síť a také nepočítá s možnými 

kombinovanými sběry např. pap + pl, které mohou v 
některých lokalitách být s ohledem na následnou technologii 

dotřídění zavedeny. 

Akceptováno. 
 
Tabulka byla konzultována s AOS EKO-KOM, 
a.s., a byla kompletně přepracována podle 
připomínky. 
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80.  HKČR Příloha č. 7 Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 7 

Požadujeme upravit znění na základě níže uvedeného 

odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme na nutnost upravit text z pohledu tříděných 

kovů, těch, které neprochází dalším zpracováním před 

vstupem do tavicí pece, doplněním o technologii 
mechanického zpracování kovů. Kovy, především hliník, jsou 

v ČR zpracovávány nejen v hutích, ale také mechanicky na 

prášek či granule určené dále do chemických či 

metalurgických procesů. 

Akceptováno. 
 
Příloha č. 7 byla upravena dle připomínky. 

81.  HKČR Příloha č. 7 Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 7 

Požadujeme upravit znění na základě níže uvedeného 

odůvodnění. 

Odůvodnění: 

U recyklace plastových obalů není v řadě technologií rozdělení 

na jednotlivé polymery nezbytné, například výroba ze 

směsných plastů typu Transform nebo případná chemická 
recyklace. Lze v textu vyřešit například takto: Plasty rozdělené 

podle požadavků odběratelů, které neprochází dalším 
zpracováním před zahájením procesů peletizace, extruze, 

aglomerace, regranulace, lisování a recyklace v dalších 

technologiích. 

Akceptováno jinak. 
 
Bylo upraveno následovně: „Plasty rozdělené 

podle polymerů nebo požadavků odběratelů, které 
neprochází dalším zpracováním před zahájením 

procesů peletizace, extruze, lisování nebo 
recyklace v dalších technologiích. Plastové vločky, 

které neprochází dalším zpracováním před 

použitím v konečném výrobku.“ 
 
Aglomerace a regranulace lze zařadit mezi další 
technologie a není potřeba je explicitně zmiňovat. 
Rozdělení podle požadavků odběratelů je 
ponecháno pouze jako možnost. 

82.  HKČR Příloha č. 7 Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 7 

Požadujeme doplnit následovně: 

Vysvětleno. 
 
Podle názoru MŽP je započtení zplynování dřeva 
nebo zasypávání záhonů do recyklace 
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„Tříděné dřevěné obaly, které neprochází dalším 
zpracováním před použitím ve výrobě dřevotřískových desek, 

a dalších recyklačních technologií. Tříděné dřevo vstupující do 

procesu kompostování.“. 

Odůvodnění: 

Mohou existovat i jiné technologie zpracování dřeva např. 

výroby drtě jako podestýlky, zásypy záhonů, dřevo může také 

vstupovat do procesu zplynění a získání uhlovodíků. 

kontroverzní, rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 
s ním nepočítá a rozšíření tedy není žádoucí. 
 

83.  HKČR Příloha č. 7 Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 7 

Požadujeme doplnit následovně: 

„Tříděný papír, který neprochází dalším zpracováním před 
zahájením procesu rozvláknění, a dalších recyklačních 

technologií.“. 

Odůvodnění: 

Existují také další technologie recyklace papíru, jako jsou 

výroby izolačních hmot, fixačních systému z papírových obalů, 

papír může také vstupovat do procesu zplynění a získání 

uhlovodíků. 

Akceptováno. 
 
Příloha č. 7 byla upravena dle připomínky. 
 

84.  HKČR Příloha č. 7 Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 7 

Požadujeme doplnit následovně: 

„Tříděné textilie, které neprochází dalším zpracováním před 

využitím pro výrobu textilních vláken, hadrů nebo granulátů, 

či dalších technologií jejich recyklace.“. 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
 
Podle názoru MŽP je započtení zplynování textilu 
do recyklace kontroverzní, rozhodnutí Komise 
(EU) 2019/665 s ním nepočítá a rozšíření tedy 
není žádoucí. 
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Textil může vstupovat také do dalších procesu recyklace např. 

zplynění a získání uhlovodíků. 

85.  HKČR Příloha č. 8 Zásadní připomínka: 
Připomínka k Příloze č. 8 

Požadujeme odstranit nesoulad se skutečným způsobem 

získávání kovů pro recyklaci. Navrhujeme upravit Přílohu č. 8 

tak, aby zněla následovně: 

„Příloha č. 8 k vyhlášce č……/2020 Sb. 

A. 

Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných kovů oddělených 

od škváry ze spalování v zařízeních určených pro 

energetické využití odpadů 

1. V souvislosti se vzorci uvedenými v této příloze se uplatní 

tyto pojmy 

mFe RO / mAl RO hmotnost recyklovaných železných/hliníkových obalů, které 

v daném roce pochází z obalových odpadů 

mFe VO / mAl VO hmotnost železných/hliníkových obalů vstupujících do spalovacího 

procesu v daném roce 

mFe VC / mAl VC hmotnost všech železných/hliníkových kovů vstupujících do 

spalovacího procesu v daném roce 

mFe RC / mAl RC celková hmotnost železného šrotu/šrotu neželezných kovů 

předaných k dalšímu materiálovému využití nebo recyklaci v daném 

roce 

 

2. Údaje o hmotnosti železného šrotu a šrotu neželezných 

kovů předaných k dalšímu materiálovému využití nebo 

Akceptováno. 
 
 Pro větší přehlednost byly upraveny nadpisy. 
Jinak upraveno dle připomínky. 
 

Příloha č. 8 k vyhlášce č……/2020 Sb. 
 

Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných 

kovových odpadů z obalů oddělených od škváry 

ze spalování v zařízeních určených pro 

energetické využití odpadů 

 
A. 

Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných 

kovových odpadů z obalů oddělených od škváry 

ze spalování v zařízeních určených pro 

energetické využití nebo spalování odpadů, ve 

kterých lze provést průzkum vzorků odpadů, které 

vstupují do procesu spalování 

1. V souvislosti se vzorci uvedenými v této příloze se 

uplatní tyto pojmy 

mFe RO / mAl 

RO 

hmotnost recyklovaných 

železných/hliníkových obalů, které 

v daném roce pochází z obalových 

odpadů 
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recyklaci poskytnou zařízení, která provádí oddělení šrotu od 

strusky. Hmotnosti jsou získány přímým vážením. 

3. Hmotnost recyklovaných železných kovů/hliníku, jež 
pochází z obalových odpadů, oproti všem recyklovaným 

železným kovům/hliníku, jež byly odděleny ze škváry ze 

spalování, se určí pomocí průzkumů vzorků odpadů, které 
vstupují do procesu spalování. Tyto průzkumy se provádí 

alespoň jednou za pět let a v případech, kdy existují důvody 
se domnívat, že se složení spalovaných odpadů významným 

způsobem změnilo. Hmotnost železných kovů/hliníku 

pocházejících z obalových odpadů se vypočte pomocí 

následujících vzorců: 

pro železné obaly 

𝑚𝐹𝑒 𝑅𝑂 =
𝑚𝐹𝑒 𝑉𝑂

𝑚𝐹𝑒 𝑉𝐶
∙ 𝑚𝐹𝑒 𝑅𝐶   

a pro hliníkové obaly 

𝑚𝐴𝑙 𝑅𝑂 =
𝑚𝐴𝑙 𝑉𝑂

𝑚𝐴𝑙 𝑉𝐶
∙ 𝑚𝐴𝑙 𝑅𝐶  . 

Pokud není možné podíl železných kovů/hliníku, jež pochází 
z obalových odpadů, oproti všem železným kovům/hliníku 

stanovit v odpadu vstupujícím do procesu spalování, je pro 

stanovení jejich množství použita metodika uvedená v bodu 

B. této přílohy. 

B. 

Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných kovů oddělených 

od škváry ze spalování v zařízeních určených pro 

energetické využití nebo spalování odpadů 

Tato metodika se použije pro stanovení množství železných 
kovů/hliníku, jež pochází z obalů, oddělených ze škváry ze 

spalování a předaných k materiálovému využití nebo 

recyklaci, pokud není možné provedení průzkumů vzorků 

mFe VO / mAl 

VO 

hmotnost železných/hliníkových 

obalů vstupujících do spalovacího 

procesu v daném roce 

mFe VC / mAl 

VC 

hmotnost všech 

železných/hliníkových kovů 

vstupujících do spalovacího 

procesu v daném roce 

mFe RC / mAl 

RC 

celková hmotnost železného 

šrotu/šrotu neželezných kovů 

předaných k dalšímu 

materiálovému využití nebo 

recyklaci v daném roce 

 

2. Údaje o hmotnosti železného šrotu a šrotu 

neželezných kovů předaných k dalšímu 

materiálovému využití nebo recyklaci poskytnou 

zařízení, která provádí oddělení šrotu od strusky. 

Hmotnosti jsou získány přímým vážením. 

3. Hmotnost recyklovaných železných kovů/hliníku, 

jež pochází z obalových odpadů, oproti všem 

recyklovaným železným kovům/hliníku, jež byly 

odděleny ze škváry ze spalování, se určí pomocí 

průzkumů vzorků odpadů, které vstupují do procesu 

spalování. Tyto průzkumy se provádí alespoň jednou 

za pět let a v případech, kdy existují důvody se 

domnívat, že se složení spalovaných odpadů 

významným způsobem změnilo. Hmotnost železných 
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odpadů, které vstupují do procesu spalování – ve smyslu 

bodu 3. části A. této přílohy. 

1. Údaje o hmotnosti železného šrotu/šrotu neželezných kovů 
předaného k dalšímu materiálovému využití nebo recyklaci 

poskytnou zařízení, která provádí oddělení šrotu od strusky. 

Hmotnosti jsou získány přímým vážením. 

2. Hmotnost železných/hliníkových obalů předaných 
k materiálovému využití nebo recyklaci je stanovena na 

základě jejich zjištěného průměrného hmotnostního podílu ve 

vzorcích celého železného šrotu/šrotu neželezných kovů 

předávaných k materiálovému využití nebo recyklaci. 

3. Průměrný hmotnostní podíl se určí pomocí průzkumů 
vzorků šrotu. Tyto průzkumy se provádí alespoň jednou za pět 

let a v případech, kdy existují důvody se domnívat, že se 

složení spalovaných odpadů významným způsobem 

změnilo.“. 

Odůvodnění: 

Uvedená metodika výpočtu není uplatnitelná, jelikož 

nereflektuje skutečný způsob získávání kovů ze škváry ze 
spalování. Navíc používá termíny, které nejsou dále 

definované a nejsou běžně užívané (viz výše uvedená 

připomínka). Železný šrot je získáván odseparováním od 
škváry pomocí magnetických separátorů (jednoho nebo více v 

řadě), případně také za využití sady mechanických separátorů 
(obvykle sít). Šrot neželezných kovů je získáván za využití 

separátoru nemagnetických kovů (často označovaných jako 

tzv. vířivé proudy, angl. Eddy current). 

Navrhovaná metodika výpočtu zahrnuje několik kroků, které 

se v praxi nikde neobjevují, a není tedy zřejmé, jaké hodnoty 

by měly být do výpočtu zahrnuty. 

V případě získávání kovů pro recyklaci na výstupu ze 
spalovacího procesu ve spalovnách nebezpečných odpadů 

kovů/hliníku pocházejících z obalových odpadů se 

vypočte pomocí následujících vzorců: 

pro železné obaly 

𝑚𝐹𝑒 𝑅𝑂 =
𝑚𝐹𝑒 𝑉𝑂

𝑚𝐹𝑒 𝑉𝐶
∙ 𝑚𝐹𝑒 𝑅𝐶   

a pro hliníkové obaly 

𝑚𝐴𝑙 𝑅𝑂 =
𝑚𝐴𝑙 𝑉𝑂

𝑚𝐴𝑙 𝑉𝐶
∙ 𝑚𝐴𝑙 𝑅𝐶  . 

Pokud není možné podíl železných kovů/hliníku, jež 

pochází z obalových odpadů, oproti všem železným 

kovům/hliníku stanovit v odpadu vstupujícím do 

procesu spalování, je pro stanovení jejich množství 

použita metodika uvedená v bodu B. této přílohy. 

B. 

Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných 

kovových odpadů z obalů oddělených od škváry 

ze spalování v zařízeních určených pro 

energetické využití nebo spalování odpadů, ve 

kterých nelze provést průzkum vzorků odpadů, 

které vstupují do procesu spalování 

Tato metodika se použije pro stanovení množství 

železných kovů/hliníku, jež pochází z obalů, 

oddělených ze škváry ze spalování a předaných 

k materiálovému využití nebo recyklaci, pokud není 

možné provedení průzkumů vzorků odpadů, které 

vstupují do procesu spalování – ve smyslu bodu 3. 

části A. této přílohy. 
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není možné provádět analýzy skladby vstupního materiálu za 
účelem zjištění podílu obalových a neobalových kovů pro další 

výpočty. Podíl obalových a neobalových kovů tak je nezbytné 

stanovit přímo na výstupním kovovém šrotu určeném k 
recyklaci. Je tedy nezbytné stanovit postup zjišťování tohoto 

množství samostatnou metodikou. 

1. Údaje o hmotnosti železného šrotu/šrotu 

neželezných kovů předaného k dalšímu 

materiálovému využití nebo recyklaci poskytnou 

zařízení, která provádí oddělení šrotu od strusky. 

Hmotnosti jsou získány přímým vážením. 

2. Hmotnost železných/hliníkových obalů předaných 

k materiálovému využití nebo recyklaci je stanovena 

na základě jejich zjištěného průměrného 

hmotnostního podílu ve vzorcích celého železného 

šrotu/šrotu neželezných kovů předávaných 

k materiálovému využití nebo recyklaci. 

3. Průměrný hmotnostní podíl se určí pomocí 
průzkumů vzorků šrotu. Tyto průzkumy se provádí 
alespoň jednou za pět let a v případech, kdy existují 
důvody se domnívat, že se složení spalovaných 
odpadů významným způsobem změnilo. 

86.  ÚVČR - 
VÚV 

§ 4 Žádáme doplnit do § 4, že se údaje z evidencí ohlašují 
pouze elektronicky.  

Zdůvodnění: 

Zákon 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, v § 4 
stanovuje, že uživatel služby (fyzická nebo právnická 
osoba) má právo činit digitální úkon vůči orgánu veřejné 
moci. Z tohoto důvodu a také pro snazší zpracování 
ohlašovaných dat žádáme tak, jak je výše uvedeno. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Údaje z evidencí jsou dle § 15 a 23 zákona o 
obalech ohlašovány elektronicky prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí. Doplnění 
je tudíž nadbytečné. 

87.  ÚVČR - 
KOM 

Po stránce 
formální: 
 

Po stránce formální: 
 
Jsme toho názoru, že bod 3. obecné části odůvodnění 
neúplně popisuje vztah návrhu k relevantním přepisům 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Bod 3. obecné části odůvodnění byl doplněn. 
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EU. Tento bod je tak potřeba doplnit o informace o dalších 
předpisech EU, které v této části zatím chybí. 

Srovnávací tabulky ke směrnicím 94/62/ES a 2018/852/EU 
je nutno aktualizovat uvedením ID předkládaného návrhu 

Předkládaným návrhem je implementován čl. 6a 
odst. 2, 3 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o 
obalech a obalových odpadech, ve znění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/852.  
Srovnávací tabulka ke směrnici 94/62/ES čl. 6a 
neobsahuje, protože ten byl do této směrnice 
vložen až směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady (EU)  2018/852. Tím pádem ID ve 
srovnávací tabulce směrnice 94/62/ES nelze 
uvést (chybí příslušné články, které byly vloženy 
později). 
 
Srovnávací tabulka ke směrnici 2018/852/EU 
byla upravena. 

88.  ÚVČR - 
KOM 

Po stránce 
materiální: 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhem vyhlášky dochází zejména k implementaci 
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. 
dubna 2019 o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se 
stanoví formáty k databázovému systému podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a 
obalových odpadech. 

Návrhem vyhlášky je dále (dle rozdílové tabulky) 
implementována i část přílohy prováděcího rozhodnuti 
Komise (EU) 2018/896 ze dne 19. června 2018, kterým se 
stanoví metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek a kterým se mění rozhodnutí 
2005/270/ES (konkrétně tabulka č. 4 a 6). 

Akceptováno. 
 
Bod 3. obecné části odůvodnění byl doplněn. 
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Pro návrh je relevantní i původní rozhodnutí Komise ze 
dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující 
se k databázovému systému podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 
odpadech (2005/270/ES). 

Konečně je dle rozdílové tabulky návrhem proveden 
článek i 6a odst. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a 
obalových odpadech, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, 
kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových 
odpadech. 

Všechny výše uvedené předpisy EU by měly být uvedeny 
v části 3. odůvodnění. Nadto upozorňujeme, že není 
vhodné v této části uvádět, že návrh nepředstavuje 
transpozici směrnice 94/62/ES, když je pak konkrétní 
ustanovení (čl. 6a odst. 2 a 3 této směrnice) uveden v 
rozdílové tabulce jako návrhem implementovaný. Navíc je 
směrnice 94/62/ES i její novela 2018/852 uvedena 
v poznámce pod čarou č. 1) jako předpis implementovaný 
návrhem. K tomu viz dále. 

89.  ÚVČR - 
KOM 

K § 1 – 
poznámce 
pod čarou č. 
1: 

 

K § 1 – poznámce pod čarou č. 1: 

Ač považujeme směrnici 94/62/ES i její novelu 2018/852 
za pro návrh relevantní, zároveň máme pochybnosti o tom, 
zda příslušná transpozice čl. 6a odst. 2 a 3 směrnice 
představuje provedení „podstatné části směrnice“, jak 
požaduje čl. 48 odst. 3 LPV. Navrhujeme zvážit, zde by 
předkladatel nevyužil spíše ust. čl. 48 odst. 6 LPV a 
neuvedl příslušné směrnice například u § 10, či zda by 
alespoň odkaz v poznámce pod čarou č. 1 neformuloval 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 1 bylo upraveno. Příslušné 
směrnice byly uvedeny u ustanovení § 10 podle 
čl. 48 odst. 6 LPV. 
 
Za rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2005 
bylo uvedeno i číslo tohoto rozhodnutí 
(2005/270/ES) 
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přesněji například následovně (ač tento způsob LPV 
rovněž výslovně nepřipouštějí): 
 
„Čl. 6a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 
ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech, ve znění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/852.“. 
 
Za rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2005 
doporučujeme uvést i číslo tohoto rozhodnutí 
2005/270/ES), které se v roce 2005 uvádělo až za vlastním 
názvem. 

90.  ÚVČR - 
KOM 

K § 7 odst. 1 a 
poznámce 
pod čarou č. 
2): 

 

K § 7 odst. 1 a poznámce pod čarou č. 2): 

Odkaz na „příslušné právní předpisy Evropské unie“ 
navrhujeme reformulovat, přestože obdobný odkaz je 
uveden přímo v rozhodnutích Komise. V poznámce pod 
čarou je uvedeno (příkladmo) nařízení č. 282/2008, 
předpokládáme tudíž, že se má odkazovat na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie. Pokud by byly 
srovnatelné podmínky upraveny ve směrnici, ta by 
podléhala transpozici, a pak by byla relevantní vnitrostátní 
transpoziční úprava. 

Akceptováno. 
 
Odkaz by upraven podle připomínky. 

91.  ÚVČR - 
KOM 

Nařízení 
v poznámce 
pod čarou č. 
2) 

Nařízení v poznámce pod čarou č. 2) doporučujeme uvést 
s malým „n“ po zkratce „Např.“. Dále, toto nařízení již bylo 
novelizováno, a vzhledem k tomu, že předpokládáme, že 
předkladatel hodlá zohledňovat i novely tohoto nařízení, 
navrhujeme odkaz opatřit dovětkem „v platném znění“. 

Akceptováno. 
 
Poznámka pod čarou č. 2 byla upravena podle 
připomínky. 
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92.  MV § 2 písm. a) a 
b) 
 

Doporučující připomínky: 
K § 2 písm. a) a b): 
Doporučujeme alespoň v odůvodnění návrhu blíže vymezit 
užívání pojmu „materiály odpadů z obalů“ a slovního 
spojení „odpadové materiály“. Rovněž je dle našeho 
názoru vhodné rozšířit zvláštní část odůvodnění k § 2, 
která je v předložené podobě poněkud strohá. 

Akceptováno. 
 
Jedná se o zcela nové pojmy přejaté 
z rozhodnutí Komise (EU) 2019/665, které slouží 
k výpočtu recyklace. Odpadové materiály na 
rozdíl od materiálů odpadů z obalů zahrnují i 
neobalové odpadové materiály. Odůvodnění bylo 
doplněno. 

93.  MV § 4 odst. 4 
písm. a) a c) 

K § 4 odst. 4 písm. a) a c): 
Podle předmětných ustanovení ohlašuje autorizovaná 
obalová společnost Ministerstvu životního prostředí údaje 
z vybraných evidencí v určitých časových intervalech. 
V zájmu zachování jednoty a srozumitelnosti 
navrhovaného prováděcího právního předpisu 
doporučujeme sjednotit užívání pojmů „za každé čtvrtletí“ 
a „čtvrtletně“. 

Akceptováno. 
 
Užívání pojmů bylo sjednoceno podle 
připomínky. 
 

94.  MV K názvu 
 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K názvu: 
Doporučujeme čárku za číslem „2020“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno podle připomínky. 

95.  MV K úvodní 
větě: 
 

K úvodní větě: 
Slovo „podle“ za slovy „k provedení“ navrhujeme vypustit. 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno podle připomínky. 

96.  MV § 2 K § 2: 
Doporučujeme upravit nadpis ustanovení § 2. Legislativně 
obvyklým je např. slovní spojení „Vymezení pojmů“ či 
„Základní pojmy“. 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno podle připomínky. 

97.  MV § 5 odst. 1 K § 5 odst. 1: Vysvětleno. 
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Dáváme na zvážení přeformulování úvodní části odstavce 
1. Slova „zajistí autorizovaná společnost minimálně tak“ by 
například mohla být nahrazena slovy „splní autorizovaná 
společnost tak“. Uvedenou úpravou se předejde 
neustálému opakování slovesa „zajistí“. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 6 odst. 1 
navrhované vyhlášky. 

Podle MŽP je slovo „zajistí“ vhodnější. Nicméně 
ještě budeme řešit s vládní legislativou.  

98.  MV § 5 odst. 1 
písm. d) 

K § 5 odst. 1 písm. d): 
Navrhujeme slovo ročně nevkládat za slovo „obalů“, ale za 
slovo „oběhu“, viz předešlá písmena b) a c) daného 
ustanovení. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 

99.  MV § 5 odst. 3 K § 5 odst. 3: 
 Před slova „v jednotlivých letech“ je nutné vložit chybějící 
čárku. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 

100.  MV § 5 odst. 4 a 
§ 6 odst. 4 

K § 5 odst. 4 a § 6 odst. 4: 
Obě ustanovení zakotvují totožné skutečnosti, a to 
následky rozpracování auditu v jednom roce a jeho 
dokončení v roce následujícím či letech dalších. Nevidíme 
důvod pro jiné formátování daných odstavců (srov. 
středník a novou větu), doporučujeme je uvést ve stejném 
znění. 

Akceptováno. 
 
Bylo sjednoceno podle znění § 6 odst. 4. 

101.  MV § 7 odst. 1 – 
k poznámce 
pod čarou č. 
2 

K § 7 odst. 1 – k poznámce pod čarou č. 2: 
Navrhujeme uvést úplnou citaci nařízení Komise (ES) č. 
282/2008, tedy za slova „s potravinami“ doplnit slova „a o 
změně nařízení (ES) č. 2023/2006“. 

Akceptováno. 
 
Poznámka pod čarou byla upravena podle 
připomínky. 
 

102.  MV K příloze č. 1 K příloze č. 1: 
Na konec vysvětlivky č. 1 by měla být doplněna tečka. 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno podle připomínky. 
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103.  MV K příloze č. 3 
– vysvětlivce 
ke sloupci 12 
písm. a): 

K příloze č. 3 – k vysvětlivce ke sloupci 12 písm. a): 
Domníváme se, že čárka za slovem „obalů“ je uvedena 
nadbytečně a doporučujeme ji vypustit. 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno podle připomínky. 

104.  MV K příloze č. 3 
–  vysvětlivká
m ke 
sloupcům 12 
a 13: 

K příloze č. 3 – k vysvětlivkám ke sloupcům 12 a 13: 
Navrhujeme na konec písmen a) doplnit čárky. 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno podle připomínky. 

105.  MV K příloze č. 4 
–  vysvětlivce 
ke sloupci 2 

K příloze č. 4 – k vysvětlivce ke sloupci 2: 
Na konec vysvětlivky doporučujeme doplnit tečku. 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno podle připomínky. 

106.  ČSÚ K příloze č. 1 
a příloze č. 5 
materiálu 

Připomínka k příloze č. 1 a příloze č. 5 materiálu 
(vysvětlivky) 
Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) požaduje, aby byl 
v obou přílohách kód podle číselníku obcí vydaného ČSÚ 
nahrazen kódem dle Registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí (dále jen „RÚIAN“). 

V souvislosti s tím ČSÚ navrhuje: 

a) ve vysvětlivce č. 5 v příloze č. 1 materiálu nahradit text                     
„5) Identifikační číslo základní územní jednotky obce, na 
jejímž správním území má povinná osoba uvádějící obaly 
na trh nebo                do oběhu sídlo; číslo se uvádí podle 
jednotného číselníku obcí vydaného Českým statistickým 
úřadem.“ textem „Kód obce,                    na jejímž správním 
území má povinná osoba uvádějící obaly na trh nebo do 
oběhu sídlo; kód obce se uvádí podle Registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí.(RÚIAN)“. 
b) ve vysvětlivce č. 4 k tabulce č. 1 v příloze č. 5 nahradit 
text  „4) Identifikační číslo základní územní jednotky obce, 
na jejímž správním území má autorizovaná společnost 

Vysvětleno. 
 
Identifikační číslo základní územní jednotky obce 
vyžaduje již současné znění vyhlášky a nikdy toto 
pole nebylo nijak problematické. MŽP v tomto 
ohledu tedy pouze zachovává současný stav. 
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sídlo; číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí 
vydaného Českým statistickým úřadem.“ textem „Kód 
obce, na jejímž správním území má autorizovaná 
společnost uvádějící obaly na trh nebo do oběhu sídlo; kód 
obce se uvádí podle Registru územní identifikace, adres                
a nemovitostí (RÚIAN)“. 
Odůvodnění:  

Kód obce je dle platné právní úpravy (zákon č. 111/2009 
Sb.,                    o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů) veden v RÚIAN, ze kterého vychází i číselník 
obcí vydávaný ČSÚ.   
Tato připomínka je doporučující. 
 

107.  ČSÚ K příloze č. 1 
a příloze č. 5 

Připomínka k příloze č. 1 a příloze č. 5 materiálu 
(kolonka „IČZÚJ“)  
ČSÚ navrhuje nahradit název kolonky „IČZÚJ“ názvem 
„kód obce“ a upravit grafiku tak, aby odpovídala kódu obce. 
Odůvodnění:  

Kód obce je šestimístný, zatímco v návrhu je barvou 
označeno k vyplnění 7 pozic. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
 
Identifikační číslo základní územní jednotky obce 
vyžaduje již současné znění vyhlášky a nikdy toto 
pole nebylo nijak problematické. MŽP v tomto 
ohledu tedy pouze zachovává současný stav. 

108.  MO § 4 odst. 4 
písm. b) 

K § 4 odst. 4 písm. b)  

Doporučujeme zvážit nahrazení textu „tabulkách č. 1 až 5 
přílohy č. 5“ textem „tabulkách č. 4 a 5 přílohy č. 5“.  

Termín, do kdy a za jaké období ohlašuje autorizovaná 
společnost vyplněné výkazy uvedené v tabulce č. 1 až 3 
přílohy č. 5 k této vyhlášce jsou již stanoveny v § 4 odst. 4 
písm. a).  

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
 
V písmenu a) se hovoří o čtvrtletních výkazech 
na rozdíl od písmene b). Úprava proto není 
možná. 
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109.  MO § 4 odst. 4 
písm. d) 

K § 4 odst. 4 písm. d)  

Doporučujeme nahradit text „tabulkách č. 2 až 4 přílohy č. 
6“ textem „tabulkách č. 2 až 5 přílohy č. 6“.  

Příloha č. 6 obsahuje celkem 5 tabulek, bylo by proto 
vhodné ve vyhlášce stanovit termín, do kdy a za jaké 
období ohlašuje autorizovaná společnost také vyplněný 
výkaz uvedený v tabulce č. 5 přílohy č. 6 k návrhu této 
vyhlášky. Uvedené by mělo být poté promítnuto rovněž do 
odůvodnění § 4 tohoto návrhu vyhlášky.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 

Po úpravě příloze č. 6 jsou v ní obsaženy pouze 
čtyři tabulky. 

110.  MO § 5 odst. 3 a 6 
věta před 
středníkem 

K § 5 odst. 3 a 6 věta před středníkem 

Doporučujeme slovo „dle“ v textu „dle odstavce 1 písm. b), 
c) nebo d)“ a v textu „dle smlouvy o sdruženém plnění“ 
nahradit slovem „podle“. Uvedené bude korespondovat 
s odkazy na jednotlivá ustanovení v rámci celého právního 
předpisu.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 

111.  MO § 5 odst. 3 
K § 5 odst. 3 

Doporučujeme zvážit uvádění odkazu na odstavec 2 písm. 
b) a c) tohoto návrhu vyhlášky, vzhledem k tomu, že § 5 
odst. 2 není členěn na pododstavce. Správně by zde 
zřejmě měl být uveden odkaz na odstavec 1 písm. b) a c).  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 

112.  MO § 5 odst. 3 
K § 5 odst. 3 

Doporučujeme doplnit období, které bude rozhodující pro 
zařazení povinné osoby, která uvedla na trh nebo do 
oběhu jednocestné obaly, pro zařazení do skupiny podle 

Akceptováno jinak. 
 
Písmeno d) bylo vypuštěno. 
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odstavce 1 písm. d). Jak z daného ustanovení vyplývá, 
mělo by upravovat období potřebné pro zařazení do 
skupiny povinných osob podle „odstavce 1 písm. b), c) 
nebo d)“.  

Tato připomínka je doporučující. 

113.  MO § 5 odst. 3 
K § 5 odst. 3  

Doporučujeme před text „odstavce 2 písm. b) nebo za 
posledních kalendářních 5 let pro“ vložit slovo „podle“. 
Správně by se v daném ustanovení mělo jednat o 
odstavec 1.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 
 

114.  MO § 5 odst. 4 
K § 5 odst. 4 věta před středníkem a § 6 odst. 4 věta 
první 

Doporučujeme slova „rozpracován“ a „započat“ nahradit 
slovem „zahájen“. Uvedené tak bude odpovídat 
terminologii běžně používané v souvislosti s auditem, 
jakož i § 5 odst. 4 větě za středníkem a § 6 odst. 4 větě 
druhé.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 
 

115.  MO § 6 odst. 3 
K § 6 odst. 3 

Doporučujeme před text „odstavce 1 písm. b) nebo e) nebo 
za předchozích 5 kalendářních let pro“ vložit slovo „podle“.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 
 

116.  MO § 6 odst. 3 
K § 6 odst. 3  

Doporučujeme doplnit období, které bude rozhodující pro 
zařazení příslušné osoby, která zajišťuje využití odpadů 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení bylo zrevidováno a upraveno. 
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z obalů pro autorizovanou společnost, pro zařazení do 
skupiny podle odstavce 1 písm. d).  

V daném ustanovení jsou totiž stanovena pouze období 
pro zařazení do skupiny podle odstavce 1 písm. b), c) a e), 
přestože dané ustanovení by mělo upravovat období pro 
zařazení do skupiny podle „odstavce 1 písm. b), c), d) nebo 
e) bodu 1 nebo 2“.  

Tato připomínka je doporučující. 

117.  MO Odůvodnění 
K odůvodnění přílohy č. 3 

Doporučujeme text „určená k ohlašování pro obalů jedno 
použití“ přeformulovat např. na text „určená k ohlašování 
obalů pro jedno použití“ nebo „určená k ohlašování 
jednocestných obalů“. Uvedený text tak bude v souladu 
textem v § 5 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky i nadpisem 
přílohy č. 3 k návrhu vyhlášky.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Odůvodnění bylo upraveno podle připomínky. 

118.  MO Odůvodnění 
K odůvodnění obecně 

Doporučujeme v případě odkazů, popř. citace konkrétních 
ustanovení jednotlivých předpisů Evropské unie, při 
současném uvedení jejich pořadového čísla, užívat 
zkratky „čl.“. Uvedené by bylo vhodné vzhledem 
jednotnosti uvádění citací nebo odkazů v odůvodnění 
návrhu vyhlášky. 

Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno. 
 
Odůvodnění bylo upraveno podle připomínky. 

119.  MO Odůvodnění 
K odůvodnění přílohy č. 5  

Akceptováno. 
 
Odůvodnění bylo upraveno podle připomínky. 
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Doporučujeme opravit text „jednotlivých AOS v přídě jejich 
plurality“, správně by mělo být „jednotlivých AOS v případě 
jejich plurality“.  

Tato připomínka je doporučující. 

120.  MO Odůvodnění 
K odůvodnění § 3 až 6  

Doporučujeme v případě, že se necituje odstavec spolu 
s označením „§“ plně vypsat slovo „odstavec“, v opačném 
případě doporučujeme použít zkratku „odst.“.  

Akceptováno. 
 
Odůvodnění bylo upraveno podle připomínky. 

121.  MO Odůvodnění 
K odůvodnění § 7 odst. 1 až 4 

Doporučujeme z textu vypustit jedno ze dvou po sobě 
jdoucích slov „článku“ a zbývající slovo nahradit zkratkou 
„čl.“.  

Akceptováno. 
 
Odůvodnění bylo upraveno podle připomínky. 

122.  MO Odůvodnění 
K odůvodnění § 10 odst. 2 

Doporučujeme text „v kombinaci s článkem odst. 3 článku 
6a směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech“ 
přeformulovat např. „v kombinaci s čl. 6a odst. 3 směrnice 
94/62/ES o obalech a obalových odpadech“.  

Akceptováno. 
 
Odůvodnění bylo upraveno podle připomínky. 

123.  MMR § 2 písm. c) Na základě Vašeho dopisu č.j. MZP/2020/410/1070 Vám 
sděluji, že k návrhu vyhlášky o provedení některých 
ustanovení zákona o obalech uplatňuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj tuto doporučující připomínku: V § 2 písm. c) 
doporučujeme nahradit slovo „. To“ slovem „; to“, tedy 
nahradit tečku středníkem a použít u slova „To“ malé 
počáteční písmeno, popřípadě nahradit slova „. To 
zahrnuje“ slovem „, tedy“. Není možné v písmenu c) tečkou 
ukončit větu, která má očividně začínat slovy „Pro účely 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 
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této vyhlášky se rozumí“ a končit tečkou na konci písmena 
g). Jedná se o jediné dlouhé souvětí a tomu musí 
odpovídat i interpunkce. 
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