
Zákon č. 477/2001Sb. o obalech 

 Základní princip: 

ZNEČIŠŤOVATEL PLATÍ 

(zpětný odběr a využití odpadů z obalů) 

„rozšířená odpovědnost výrobce“ 

 

 !!! Platí i u jiných komodit – 

autovraky, elektro výrobky, 

oleje, pneumatiky 
 



CÍL 

- předcházení vzniku odpadu z 

obalů 

- zajištění zpětného odběru, využití 

a recyklace odpadů z obalů 
(viz. příloha č. 3 zákona o obalech) 



Původní 

Obal 

35g 

Nový 

obal 

2g 
+ 

50% 
na 

přepravním 

balení 

Prevence  

kritérium - ochrana výrobku 



Původní 

láhev 0,75l 

450g 

Nová 

láhev 0,75l 

370g 
 

Úspora 

18% 
 

při prodeji 

1,5 milionu 

tzn. úsporu 

96t 
skla 

Prevence  

změna tloušťky stěn 



Před rokem 

2000 
láhev 2l 

48g 
Rok 2007 

láhev 2l 

36g 
 

Úspora 

25% 

Prevence  

kritérium – proces výroby obalu 



Předcházení vzniku odpadu z 

obalů 



Kontrola plnění povinností dle 

zákona o obalech 
Kompetence ČIŽP: 

§40 zákona o obalech – kontrola plnění povinností dle §10 

(není kontrolováno u prodejců spotřebiteli) a §12 a 

povinností souvisejících 

-povinné osoby jsou povinny prokázat plnění povinností 

Spolupráce 

-  MŽP 

-  CÚ 

-  ČOI 

-  ŽÚ 



Cíl kontroly – náprava stavu 

Čím se řídí provádění kontroly, povinnosti 

subjektu a ČIŽP při kontrole 

- §42 zákona o obalech 

- zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole 

- vnitřní předpisy ČIŽP 

 

V případě zjištění porušení plnění povinností je 

vedeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb 

správní řád 



Způsob kontroly plnění 

povinností 

 

 

 

Rozsah a typ činnosti, kterou se subjekt zabývá 

Způsob a úplnost plnění povinností dle zákona o obalech 

    - samostatné plnění ( konkrétní způsob jak je plněno, Zápis do 

Seznamu MŽP, vedené evidence,  ověření dat ve výkazu zasílaném na 

MŽP) 

od uvedení na trh až po využití odpadů zobalů (recyklace, celkové 

využití) 

     - přenesení povinností (pouze smlouvou, není možno na JKU) 

     - smlouva o sdruženém plnění (kontrola vyplnění výkazů) pouze 

obaly uvedené na trh 

    - distributoři – kontrola plnění povinností dodavateli 

 

 

 

 

Ověření – faktury, dodací listy, skladové a jiné evidence 

týkající se nakládání s baleným zbožím, vážení obalů se 

kterými je nakládáno............ 



Kritera pro stanovení výše 

sankce 

Množství a druh obalů se kterými je za 

kontrolované období nakládáno a nebyla k 

nim splněna povinnost 

Činnost, kterou se kontrolovaný subjekt 

zabývá (obchod s baleným zbožím x dovoz 

pro vlastní potřebu) 

Velikost subjektu 



Nejasnosti zjišťované při 

kontrole 

Obecně: 

- neznalost významu zákona o obalech a základních 

principů plnění povinností dle zákona o obalech 

- neznalost základních pojmů (kdo je povinná osoba, 

definice obalu) 

- přenášení povinností dle zákona o obalech v rámci 

distribučního řetězce (pouze na subjekt, který uvádí 

balené zboží do oběhu – ne spotřebitele nebo jiného 

konečného uživatele) 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Dovoz a 

přeshr. 

přeprava 

D a PP pro 

vlastní potřebu 

(JKU) 

Výroba, dovoz, PP 

obalových              

prostředků 

JKU 

spotřebitel 

Výroba 

lze převést povinnost 

nelze přenést povinnost 

! 

Uvádění baleného zboží na trh 

nebo do oběhu 



Nejasnosti zjišťované při 

kontrole 

Obecně: 

- špatně nastavený systém 

- personální problémy (změna pracovníka, velká kumulace 

činností………) 

- neznalost principu plnění povinností formou sdruženého 

plnění (uzavření smlouvy s AOS) 

Samostatné plnění povinností: 

- plnit povinnosti je možné pouze nakládáním s obaly , 

které uvedla na trh povinná osoba 

- odpovědnost za splnění recyklace a využití odpadů z 

obalů -nestačí předání svozové firmě 

 



Nejasnosti zjišťované při kontrole 

Přenesení povinností na jinou osobu: 

- pouze spolu s převedením vlastnického práva ke zboží 

- pouze  za účelem dalšího uvedení do oběhu (ne na 

spotřebitele nebo JKU) 

 

Distributoři 

- není prováděna kontrola plnění povinností k dodávanému 

zboží, které je následně uvedeno do oběhu !!!!!! 



Diskuze… 



 

DĚKUJI  ZA  POZORNOST 

 

za 

odbor odpadového 

hospodářství 

 

 

Ing. Veronika Jarolímová 
 

OOH 

ČIŽP - Ředitelství 


