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Přehled legislativy 
 

EU 
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• Vyhláška 641/2004 Sb. 

 
 
 
 

Zákon o obalech – definice, povinnosti 
 
Co je to obal? 
Obal  je  definován  jako  libovolný  výrobek  zhotovený  z materiálu  jakékoli  povahy,  který  je  určený 
k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce  či prezentaci výrobků určených pro  spotřebitele  (občana) 
nebo pro jiného konečného uživatele. Obaly jsou dále rozděleny na tři skupiny. 
 

1. prodejní – v místě nákupu  tvoří prodejní  jednotku pro spotřebitele nebo  jiného konečného 
uživatele 

2. skupinové – v místě nákupu tvoří skupinu určitého počtu prodejních  jednotek, ať  již  je tato 
skupina prodávána  spotřebiteli nebo  jinému konečnému uživateli, anebo  slouží pouze  jako 
pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a můžou být z výrobku odstraněny, aniž se 
tím ovlivní jeho vlastnosti 

3. přepravní  –  mají  usnadnit  manipulaci  s určitým  množstvím  prodejních  jednotek  nebo 
skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo 
jejich fyzickému poškození. 

 
Příloha č. 1 zákona o obalech obsahuje kritéria a názorné příklady, které pojem obal dále upřesňují. 
 
Na koho se mohu obrátit v případě nejasností, zda se jedná o obal či nikoliv? 
Ministerstvo životního prostředí stanoví v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je či není obalem.  
 



Kdo je jiný konečný uživatel? 
Jiný  konečný  uživatel  je  definován  jako  podnikající  právnická  nebo  fyzická  osoba,  která  nakupuje 
obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu. To znamená, 
že  se  jedná  o  všechny  uživatele,  u  kterých  končí  obaly  či  obalové  odpady,  kromě  spotřebitele 
nepodnikající fyzické osoby čili občana. Obaly určené výhradně k balení výrobků určených výhradně 
jiným konečným uživatelům se nazývají dle zákona o obalech průmyslové obaly. 
 
Podléhají průmyslové obaly zpoplatnění? 
Ano, neboť zákon o obalech definuje povinnosti vztahující se k průmyslovým obalům ve stejné míře, 
jako  k obalům  skupinovým  a  přepravním.  V systému  EKO‐KOM  jsou  tedy  průmyslové  obaly 
zpoplatněny stejnými částkami jako obaly skupinové a přepravní. 
 
Jaké jsou hlavní povinnosti?  

 Omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech.  

 Minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek. 

 Předložit  technickou  dokumentaci  prokazující  splnění  povinností  stanovených  v  §  3  a  4 
kontrolním orgánům a průkazně informovat své odběratele. 

 Zajistit  zpětný  odběr  a  využití  obalového  odpadu  v míře  stanovené  v příloze  č.  3  zákona 
o obalech. 

 Podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití 
odpadu z obalů. 

 Vést evidenci obalů uvedených na trh nebo do oběhu  
 
Co znamená "využití" a "recyklace"? 
Využití zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití 
zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného 
tepla) a organickou recyklaci (kompostování biologicky rozložitelných složek). Recyklace je v podstatě 
materiálové využití, tj. vyrobený materiál může být znovu použit k původnímu nebo jinému účelu. 
 
Do jaké míry musím obaly využívat a recyklovat? 
Vaší  povinností  je  využívat  a  recyklovat  obaly  uvedené  na  trh  nebo  do  oběhu  v míře,  která  je 
stanovena  v  příloze  č.  3  zákona  o  obalech.  Pro  jednotlivé  druhy  obalů  stanoví  zákon  zvláštní 
množstevní podíly.  
 
Jak splním své povinnosti využití a zpětného odběru obalů? 
Zákon umožňuje splnění těchto povinností třemi způsoby: 
1) Můžete  povinnosti  plnit  sami  ‐  jako  individuální  subjekt  samostatně  organizačně  a  technicky 

na vlastní náklady.  
2) Přenesete povinnosti na jinou osobu, které prodáváte balené výrobky.  
3) Uzavřete  Smlouvu  o  sdruženém  plnění  s autorizovanou  obalovou  společností  EKO‐KOM,  a.s., 

která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti za předpokladu dodržování 
určitých podmínek.  

 
ad 1) Jako individuální subjekt musíte samostatně: 

 zapsat  se  do  Seznamu  osob,  které  jsou  nositeli  povinnosti  zpětného  odběru  a  využití  odpadu 
z obalů, vedeného MŽP a zaplatit evidenční poplatek, 

 vytvořit vlastní systém sběru ve všech oblastech distribuce vašich výrobků,  

 odebírat obaly od všech spotřebitelů, kteří tento systém budou využívat,  

 zajistit využívání takto sebraných obalů,  

 být schopni prokázat úřadům, jaké množství obalů jste uvedli na trh nebo do oběhu,  

 doložit množství zpětně odebraných obalů a  



 být schopni prokázat, že jste zajistili využití a recyklaci v požadované míře, kterou stanoví zákon o 
obalech. 

 
ad 2) Při přenesení povinností je nutno:  

 zapsat  se  do  Seznamu  osob,  které  jsou  nositeli  povinnosti  zpětného  odběru  a  využití  odpadu 
z obalů, vedeného MŽP a zaplatit evidenční poplatek,  

 do obchodních smluv, na jejichž základě převádíte vlastnické právo k obalům a baleným výrobkům 
svým  odběratelům,  zapracovat  a  jasně  deklarovat  toto  přenesení  povinností  vyplývajících  ze 
zákona o obalech na vašeho odběratele spolu s převedením vlastnického práva k obalu,  

 vést evidenci obalů dle zákona a  

 být  schopen doložit případné kontrole  smluvní přenášení povinností na odběratele, který  jejich 
plnění zajišťuje.  

 
ad 3) Klienti autorizované obalové společnosti EKO‐KOM, a.s.:  

 musí mít platné Osvědčení o zapojení do systému EKO‐KOM,  

 musí  plnit  podmínky  sdruženého  plnění,  což  zahrnuje  zejména  poskytování  údajů  o množství 
obalů uvedených na  trh  a úhradu Odměny  za  zajištění povinností  zpětného odběru  a  využití  a 
úhradu Poplatku za zapsání do seznamu povinných osob; tyto podmínky jsou stanoveny Smlouvou 
o sdruženém plnění uzavírané při zapojení do systému EKO‐KOM, 

 nemusí  individuálně podávat návrh na  zápis do  seznamu povinných osob,  sami platit evidenční 
poplatek dle § 30 zákona o obalech, sami fyzicky nakládat s ob neboť tyto povinnosti za všechny 
své členy přebírá autorizovaná obalová společnost.  

 
 
 
 
 

Autorizovaná obalová společnost EKO‐KOM 
 
EKO‐KOM,  a.s.  je  autorizovaná  obalová  společnost,  která  zajišťuje  sdružené  plnění  povinností 
zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona  č. 477/2001 Sb., o obalech ve 
znění pozdějších předpisů. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona, 
osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní,  importují 
do ČR nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění těchto povinností uzavřít Smlouvu o sdruženém 
plnění se společností EKO‐KOM, a.s.  
 
Systém  EKO‐KOM  zajišťuje  sdružené  plnění  povinností  zpětného  odběru  a  využití  odpadů  z  obalů 
prostřednictvím  systémů  tříděného  sběru  v obcích  a  prostřednictvím  činnosti  osob  oprávněných 
nakládat  s odpadem.  To  znamená,  že  společnost  EKO‐KOM,  a.s.  fyzicky  nenakládá  s  obalovým 
odpadem,  ale podílí  se  zejména na  financování nákladů  spojených  se  sběrem,  svozem,  tříděním  a 
využitím obalového odpadu.  
 
Vychází přitom ze dvou zákonných povinností: 
 

 Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené 
výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.  

 

 Obce  a města mají  dle  zákona  o  odpadech,  povinnost  třídit  a  využívat  komunální  odpad, 
jehož součástí jsou také použité obaly. 
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