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Definice



Co je obal

Funkce obalu:
pojmutí, ochrana, manipulace, dodávka, prezentace zboží 
spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli

Skupinový obal
‐ pojme více prodejních jednotek
‐ k umístění do regálů
‐může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti

Prodejní obal
‐ poslední prodejní jednotka
‐ po rozbalení se mohou narušit vlastnosti výrobku

Přepravní obal
‐manipulace s prodejními jednotkami nebo skupinovými obaly
‐ usnadňuje přepravu do místa prodeje
‐ většinou manipulace pomocí techniky



Průmyslový obal

Průmyslový obal
obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného 
konečného uživatele

Jiný konečný uživatel
podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené 
výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu

suroviny, materiál do výroby
stroje, náhradní díly
vybavení kanceláří

Firma A Firma B
Jiný konečný uživatel

zákon 
185/2001 Sb. 
o odpadech



Průmyslové obaly

Charakter výrobku:
• velikost balení
• způsob označení

Komu je výrobek určen:
• spotřebitel (obchodní – prodejní, skupinový, přepravní)
• firma (průmyslový)

Průmyslový obal Prodejní obal



www.mzp.cz

Obal – stanoviska MŽP

Ministerstvo životního prostředí stanoví v pochybnostech, 
zda určitý typ výrobku je či není obalem.

www.mzp.cz/cz/stanoviska_mzp



Obalový prostředek

Výrobek z něhož je obal prodejní, obal skupinový nebo obal přepravní 
přímo výroben, nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více částí.

Obalový prostředek Obal



Uvedení obalu na trh a do oběhu

UVEDENÍ NA TRH
Okamžik, kdy je obal poprvé v České republice: 
úplatně, či bezúplatně předán za účelem používání či distribuce,
jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva,
dovezen, „přeshraničně“ přepraven (členství v EU se nerozlišuje)

UVEDENÍ DO OBĚHU
Úplatné nebo bezúplatné předání obalu v ČR spolu s výrobkem nebo 
bez za účelem použití nebo distribuce s výjimkou uvedení obalu na 
trh.



Uvedení obalu na trh a do oběhu

Uvedení obalu do oběhu

Prodej spotřebiteli

Uvedení obalu do oběhu

Distribuce baleného zboží

Uvedení obalu na trh
Nákup obalového prostředku 
a výroba baleného zboží

Import baleného zboží

Uvedení obalového prostředku na trh

Výroba obalového prostředku Import obalového prostředku



Opakované použití

obal se znovu plní nebo používá k témuž účelu, pro nějž byl určen
obal byl konstrukčně navržen a vyroben pro opakované použití
musí být splněny zákonné podmínky (příloha č. 2 zákona o obalech)

3 systémy zajištění opakovaného použití obalů

Uzavřený systém

osoba nebo 
organizovaná 
skupina osob

Otevřený systém

blíže neurčené osoby

Smíšený systém

konečný uživatel,
pomocný prostředek



Povinnosti



Přehled povinností 
vyplývajících ze Zákona o obalech

• zpětný odběr §10
• využití §12
• zápis do seznamu osob §14
• platba evidenčního poplatku
• evidence §15

zajištěno 
smlouvou 
o sdruženém plnění 
AOS EKO‐KOM

• podmínky uvedení obalu / 
obalového prostředku na trh §3, §4

• značení §6

zajišťuje  
povinná 
osoba 



Osoba, která uvádí obal na trh nebo do oběhu je povinna zajistit:

1. Zpětný odběr
Zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů
bez nároku na úplatu za tento odběr
dostatečná četnost sběrných míst a jejich dostupnost

2. Využití
Zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity 
rozsah využití stanoví příloha č. 3

Zpětný odběr a Využití



Procenta recyklace
předepsaná zákonem o obalech

Materiál Do 
31.12.2006

Do 
31.12.2007

Do 
31.12.2008

Do 
31.12.2009

Do 
31.12.2010

Do 
31.12.2011

Do 
31.12.2012

A B A B A B A B A B A B A B

% % % % % % % % % % % % % %

Papír 
a  
lepenka

60 63 65 67 69 70 70

Sklo 65 66 67 68 69 70 70
Plast 24 25 25 26 26 27 27
Kovy 33 36 39 41 44 47 50
Dřevo 4 6 8 9 11 13 15
Celkem 47 50 49 50 50 52 52 54 53 56 54 58 55 60

§12 odst. 2)
Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné nebezpečnými věcmi, 
nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky, se povinnost podle odstavce 1 
vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 3 k tomuto zákonu.



Zpětný odběr

Odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR za účelem
opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů.



Kdo má povinnosti?

výrobce 
obalového 
prostředku

plnič distributor jiný konečný 
uživatel

povinné osoby nepovinné osoby

výrobce 
obalového 
prostředku

plnič distributor maloobchod spotřebitel

zpětný odběr a využití

využití



a) samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady 

b) přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením 
vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho 
dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva  
výslovně stanoví

c) uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru 
a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona s autorizovanou obalovou 
společností.

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, splní povinnosti stanovené 
v § 10 a 12

Způsoby plnění



Povinnost se vztahuje na osobu, která uvádí obal na trh
cílem je snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit
hmotnost a objem obalu musí být co nejmenší
dodržení požadavků kladených na balený výrobek při zachování
přijatelnosti obalu pro spotřebitele

Prováděcí předpis uvádí jako příklad možného postupu vyhodnocení
prevence za použití harmonizovaných Evropských norem ČSN EN 13428
a ČSN EN 13427

Je‐li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými 
technickými normami, považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.

Prevence



Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek,
má následující povinnosti:
a) koncentrace nebezpečných látek v obalu nebo obalovém prostředku 

musí být v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními 
právními předpisy  

b) součet koncentrací Pb, Cd, Hg a CrVI v obalu nebo obalovém 
prostředku nesmí překročit hodnotu 100 μg/g

c) obal musí být po použití, pro které byl určen, opakovaně použitelný 
nebo využitelný za obvyklých podmínek alespoň jedním z těchto 
způsobů:

1. recyklace
2. energetické využití
3. organická recyklace

Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými
českými technickými normami, považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.

Podmínky uvádění obalů na trh



Osoba, která uvádí na trh obal nebo obalový prostředek, je povinna:
na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci
průkazně informovat své odběratele o tom, že obal nebo obalový
prostředek splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4.

Technická dokumentace, informovanost

Výrobce obal. prostředku

těžké kovy
nebezpečné látky

využití
§ 4

Plnič

těžké kovy
nebezpečné látky

využití
prevence
§ 3 a 4

Distributor, 
prodejce spotřebiteli

již nemá tyto povinnosti, protože 
neuvádí obal na trh, ale do oběhu



Označování obalů

dobrovolné

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, 
označí na tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal 
vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem Evropských 
společenství9c).

9c) Příloha č. I až VII rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, 
kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Materiálové 
značení ZELENÝ BOD

Informace pro 
spotřebitele jak 

naložit s odpadem



(1) Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za evidenci
v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve stejné 
výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

(2) Za vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 platí žadatel registrační poplatek ve výši 
2000 Kč. V  každém následujícím kalendářním roce platí autorizovaná společnost za vedení 
evidence evidenční poplatek ve výši 800 Kč za každou osobu, s níž má autorizovaná 
společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění alespoň po část kalendářního roku, a 
to za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

(3) Autorizovaná společnost není povinna platit evidenční poplatek podle odstavce 2 za 
osobu, se kterou měla uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění pouze po část kalendářního 
roku, pokud tato osoba za tuto část kalendářního roku uvedla na trh nebo do oběhu méně 
než 300 kg obalů.

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna podat 
návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo 
využití odpadu z obalů, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti.

Registrační a evidenční poplatky

Seznam osob, Poplatky



Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, nemusí plnit 
povinnosti uvedené v § 10 až 15, pokud splňují podmínku, že

a) celkové množství obalů jimi uvedených na trh nebo do oběhu za 

kalendářní rok nepřekročí  300 kg a zároveň

b) jejich roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč.

Povinnost zajistit plnění povinností od okamžiku, kdy je zřejmé nesplnění 
některé podmínky v daném kalendářním roce.

Povinnost prokázat kontrolním orgánům, že firma nepřekročila limit (obrat 
nebo produkce obalů 300 kg).

Osoba, která neprokáže splnění podmínek, je považována za povinnou osobu 
dle ustanovení v § 10 – 15.

Zproštění povinností



Autorizovaná obalová společnost 
Systém EKO‐KOM



Autorizovaná obalová společnost (AOS)

Právnická osoba založená jako akciová společnost, které bylo vydáno 
rozhodnutí o autorizaci, které opravňuje zajišťovat sdružené plnění 
povinností zpětného odběru a využití obalového odpadu.

Akcionáři

zisk AOS nesmí být rozdělen mezi akcionáře



Autorizovaná obalová společnost (AOS)

Akcionáři

akcionáři AOS mohou být pouze osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do 
oběhu 

akcionář je povinen uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s AOS, jejímž je 
akcionářem

omezený počet akcií – max. 33% na akcionáře nebo skupinu akcionářů, 
jednajících ve shodě



Podmínky zajišťování sdruženého plnění
AOS je povinna:

stanovit smluvní podmínky zajištění sdruženého plnění jednotně pro
všechny osoby tak, aby nebyl žádný typ obalu znevýhodněn

uzavřít smlouvu s každou osobou, která o to požádá a nemá vůči AOS
žádné nesplněné splatné závazky

mlčet, nesmí sdělovat informace o produkci osob, které s ní uzavřely
smlouvu a za které vede evidenci obalů třetím osobám, vyjma
příslušného správního úřadu (pokuta až 50 mil. Kč)

uzavřít smlouvy s obcemi, které projevili zájem o uzavření smlouvy a o
spolupráci, za obdobných podmínek, jako s ostatními obcemi, se
kterými spolupracuje při zajišťování sdruženého plnění

Autorizovaná obalová společnost (AOS)



Jak systém funguje



Výsledky systému EKO‐KOM

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet klientů 20.946 20.798 20.822 20.573 20.591 20.482 20.241

Obaly uvedené 
na trh v ČR (t) 3.125.861 3.666.721 2.942.824 2.421.036 2.626.081 3.099.862 2.761.722

- z toho 
nevratné 

831.199
(27%)

874.180
(24%)

868.929
(30%)

806.303

( 33%)

837.615

( 32%)

864.106

( 28%)

866.382

( 31%)

- z toho vratné 2.294.662
(73%)

2.792.541
(76%)

2.073.896
(70%)

1.614.733

(67%)

1.788.465

(68%)

2.235.756

(72%)

1.895.339

(69%)

Podíl na trhu 
obalů v ČR (%) 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81%



Výsledky systému EKO‐KOM

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet obcí 5.481 5.668 5.791 5.861 5.904 5.993 6.025

Počet 
obyvatel

9.988.586 10.084.371 10.151.972 10.390.647 10.399.153 10.457.137 10.488.753

Podíl 
populace

97% 98% 98% 98% 98% 99% 99%



Celkové množství využitého odpadu z obalů 
2000 – 2012 v tunách



Počet kontejnerů na tříděný odpad

Množství barevných kontejnerů umístěných v ulicích měst a obcí ČR 
každoročně stoupá.



Výtěžnost obecních systémů
sběru tříděného odpadu na obyvatele

(papír, plasty, sklo, NK)

Množství vytříděných odpadů na obyvatele a rok postupně stoupá.



Recyklace odpadů z obalů 
v systému EKO‐KOM v roce 2012



Množství obyvatel aktivně třídících odpad



Struktura obalů pro jedno použití 



Struktura nákladů AOS EKO‐KOM 2012

Hlavní část nákladů neziskové AOS EKO‐KOM jsou z 97 % náklady přímo spojené se sběrem 
obalového odpadu a jeho využitím včetně veřejné propagace třídění za podmínek, které vyplývají 
ze zákona. Zbytek tvoří náklady na řízení společnosti, administrativa a vlastní komunikační projekty.



Děkuji za pozornost!

beranek@ekokom.cz


