
K nové právní úpravě nakládání s obaly

V současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vládní návrh zákona
o obalech (sněmovní tisk č. 962). Jde o legislativní předlohu úzce spjatou s nedávno přijatým
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oba zákony byly připravovány souběžně a pro svou
vzájemnou provázanost by také měly nabýt účinnosti zároveň, k 1. lednu 2002. Tato dvojice
zákonů nahradí dosavadní zákon o odpadech (zákon č. 125/1997 Sb.), který kromě nakládání s
odpady upravoval dílčím způsobem i nakládání s obaly a obalovými odpady. 

Hlavním důvodem pro přípravu nového samostatného zákona o obalech bylo uvést do českého právního
řádu evropskou směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (dále jen „směrnice”), která je
důležitou součástí environmentálního acquis Evropských společenství. Vzhledem k tomu, že implementace
této směrnice patří v členských státech Evropské unie k nejobtížnějším, zařadila ji Česká republika v rámci
vyjednávání o vstupu do EU mezi ty předpisy evropského práva, na jejichž plné zavedení žádala přechodné
období1 ). Směrnice stanoví vedle požadavků na ochranu životního prostředí před negativními vlivy obalů a
odpadů z obalů též řadu požadavků na výrobu obalů a jejich uvádění na trh, které jsou podle našich
kompetenčních předpisů v působnosti resortu průmyslu a obchodu. Proto přípravu zákona zaštiťovaly
rovným dílem Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na tvorbě zákona se
podíleli též zástupci ekologických nevládních organizací a zástupci obalového průmyslu a průmyslových
svazů.

Požadavky směrnice o obalech 
a obalových odpadech a jejich promítnutí do české právní úpravy

Směrnice jakožto jeden z typů pramenů tzv. sekundárního práva ES stanoví cíle, jichž musí členské státy
dosáhnout. Tyto cíle jsou pro členské státy závazné. Naopak způsob, kterým má být vytyčených cílů
dosaženo, je ponechán na vůli členských států. Tak je tomu i u směrnice o obalech a obalových odpadech.
Směrnice 94/62/ES však zaujímá v kapitole evropského práva nazvané „Životní prostředí” zvláštní místo.
Není totiž zaměřena čistě jen na ochranu životního prostředí, tak jako ostatní předpisy této oblasti, nýbrž
vytyčuje výslovně dva rovnocenné cíle: jednak dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí
eliminací nebo zmírňováním negativních účinků obalů na životní prostředí, a zároveň zabezpečit fungování
vnitřního trhu a vyloučit překážky, které brání obchodu a soutěži v rámci ES. Tuto dvojakost na první pohled
těžko vzájemně slučitelných cílů je nutno brát v úvahu jak při interpretaci samotné směrnice, tak zejména při
její transpozici do národních právních úprav členských států.

Směrnice ve svých úvodních ustanoveních vyjadřuje základní priority Evropských společenství v oblasti
obalů, kterými jsou: prevence vzniku odpadu z obalů, opakované použití obalů, recyklace a další formy
využití odpadu z obalů, a tím omezení rozsahu konečného odstraňování těchto odpadů. Další ustanovení
směrnice pak u těchto priorit určují bližší cíle: 
– zavádění preventivních opatření k předcházení vzniku odpadu z obalů, 
– povinné minimální a maximální podíly využití a recyklace odpadu z obalů, 
– vytvoření systémů pro navracení a shromažďování použitých obalů a pro opakované použití nebo využití

shromážděných obalů a odpadu z obalů, 
– povinné značení obalů pro účely jejich identifikace a klasifikace, 
– nejvyšší přípustné hodnoty součtu úrovní koncentrací vybraných těžkých kovů v obalech, 
– zavedení informačních databází o tocích obalů a odpadu z obalů,
– informování spotřebitelů. 

Vyjmenované bližší cíle stanoví směrnice většinou poměrně obecným způsobem, a jejich konkrétní
provedení ponechává na harmonizovaných evropských normách, jejichž přípravou Evropská komise
pověřila Evropský normalizační úřad (CEN). Normy byly uvedeny v platnost v r. 2000 a upravují terminologii
v oblasti nakládání s obaly, prevenci vzniku obalů, opakované použití obalů, recyklaci odpadu z obalů,
energetické využití odpadu z obalů a kompostování a biodegradaci odpadu z obalů.2 ) Prostředkem ke
správnému uplatňování cílů vytyčených směrnicí a provedených souborem harmonizovaných norem v
členských státech má sloužit ustanovení směrnice, podle něhož na trh členských států ES smějí být
uváděny pouze obaly, které odpovídají požadavkům směrnice. Obrácenou stranou tohoto ustanovení je
zákaz pro členské státy bránit uvádění na trh takových obalů, které ustanovením směrnice vyhovují.

Současná právní úprava nakládání s obaly a odpady z obalů v ČR, zakotvená zákonem
č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy (vyhláška
č. 338/1997 Sb. a nařízení vlády č. 31/1999 Sb.) již zčásti evropským požadavkům vyhovuje. Především
§ 18 a 19 zákona o odpadech 



– stanoví základní povinnosti výrobců a dovozců ve vztahu k nakládání s obaly, zejména zakazuje uvádět
na trh výrobky, jejichž nespotřebované části a použité obaly nelze dále využít nebo zneškodnit způsobem
nepřesahujícím limity stanovené pro ochranu životního prostředí, 

– omezuje obsah vybraných těžkých kovů v obalech, 
– stanoví závazný podíl využití a recyklace odpadu z obalů, 
– předepisuje povinnost označovat obaly, 
– stanoví povinnost zpětného odběru obalů a vybraných výrobků. 

Vyhláška č. 338/1997 Sb. určuje konkrétní nejvyšší přípustné hodnoty součtu obsahu olova, kadmia, rtuti
a šestimocného chrómu v obalech a stanoví povinný podíl využívaného obalového odpadu a podíl
recyklovaného obalového odpadu z veškerých obalových materiálů obsažených v obalovém odpadu.
Nařízení vlády č. 31/1999 Sb. pak upravuje v § 2 zajištění zpětného odběru výrobků a obalů, a to bez
nároku na úplatu, a v § 3 využití a recyklování obalů, obalových materiálů a odpadů z použitých výrobků a
obalů v rozsahu stanoveném § 18 vyhlášky č. 338/1997 Sb.

Zákon o odpadech však výslovně neřeší jeden z klíčových požadavků směrnice, totiž vytváření
systémových opatření pro zajištění zpětného odběru použitých obalů a využití a recyklace odpadu
z obalů. Vytvoření těchto systémových opatření bylo u nás po vzoru některých států ES doposud řešeno tzv.
dobrovolnou dohodou uzavřenou v r. 1999 mezi Ministerstvem životního prostředí a zástupci průmyslu
sdruženými v Českém průmyslovém sdružení pro obaly a životní prostředí, která se tak stala významným
doplňujícím nástrojem implementace obalové směrnice v ČR. 

Plné implementace směrnice bude dosaženo novým zákonem o obalech, který naváže na dosavadní
právní úpravu, avšak na rozdíl od ní upraví problematiku nakládání s obaly a odpady z obalů komplexně.
Rozliší povinnosti subjektů v jednotlivých fázích nakládání s obaly, založí informační povinnosti a evidence a
informační toky požadované směrnicí (příslušné údaje dosud nebyly v ČR sledovány) a zakotví pravidla
systémového řešení zpětného odběru použitých obalů a zajištění jejich využití a recyklace. V této oblasti
nepočítá nová právní úprava již nadále s využitím institutu dobrovolných dohod, ale zajišťuje systémové
řešení v podobě zakotvení tzv. autorizovaných obalových společností. 

Zákon stanoví řadu povinností, souvisejících jednak s výrobou a uváděním na trh nebo do oběhu obalů
jako výrobků („výrobková” část zákona), a jednak s nakládáním s odpady z obalů („environmentální” část
zákona). Nositeli povinností při nakládání s obaly a s odpady z obalů budou subjekty, které uvádějí obaly
na trh nebo do oběhu. Jde o to, aby výrobci, dovozci a distributoři obalů zajistili jejich výrobu a distribuci
v souladu se zákonem, tj. způsobem co nejšetrnějším pro životní prostředí, a aby nesli svůj díl
zodpovědnosti za negativní účinky, které zanechávají odpady z jimi produkovaných a distribuovaných obalů
v životním prostředí.

Pojem „obal” pro účely zákona o obalech bude v souladu se směrnicí zahrnovat obaly spotřebitelské,
skupinové i přepravní. Vzhledem k tomu, že některé aspekty nakládání s vybranými obaly již platné právní
předpisy upravují (například obaly na potraviny, na chemické látky apod.), musí zákon o obalech řešit svůj
vztah k těmto předpisům: stanoví, že další požadavky na obaly stanovené zvláštními právními předpisy
zůstávají nedotčeny, což znamená, že zákon o obalech je nijak neruší, a bude vůči těmto zvláštním právním
předpisům v postavení obecné právní úpravy. Naopak vůči zákonu o odpadech bude nový zákon o obalech
speciálním předpisem, což znamená, že stanoví pro nakládání s odpady z obalů některé odchylky, které
budou mít přednost před obecnou úpravou v zákoně o odpadech.

Požadavky zákona na výrobu obalů a jejich uvádění na trh a do oběhu
Těžiště navrhovaného zákona spočívá, v souladu s evropskou směrnicí, v prevenci vzniku odpadu

z obalů, tj. v minimalizaci množství odpadu z obalů, který musí být odstraňován (například zejména
skládkováním), a tím v minimalizaci negativních vlivů obalů a odpadů z obalů na životní prostředí. Hlavním
nástrojem pro předcházení vzniku odpadu z obalů je snižování hmotnosti a objemu3 ) obalů (a to na takovou
nejnižší míru, která ještě umožňuje splnění požadavků kladených na balené výrobky, tj. zejména požadavku
ochrany těchto výrobků, a zachovává obal přijatelným pro spotřebitele), a snižování jejich škodlivosti pro
životní prostředí. Konkrétní pravidla pro určování hodnot hmotnosti a objemu obalů z jednotlivých materiálů a
pro jednotlivé druhy výrobků stanoví prováděcí vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu odkazem na
příslušnou harmonizovanou normu ČSN EN.

Do „výrobkové” části zákona patří zejména též požadavky pro uvádění obalů na trh. Ty jsou naplněním
základních požadavků směrnice 94/62/ES, týkajících se výrobního složení obalu z hlediska jeho pozdější
likvidace, až se stane odpadem. K těmto požadavkům je nutno zdůraznit, že se týkají výroby obalů – tj. jde
o to, aby obaly byly vyráběny tak, aby byly opakovaně použitelné, nebo budoucí odpady z nich aby byly
využitelné. Nejde tedy o požadavky na vlastní opakované použití obalů nebo využití odpadu z obalů, tomu
se věnují jiná ustanovení zákona. Příslušný prováděcí právní předpis - vyhláška Ministerstva průmyslu a
obchodu - stejně jako v případě prevence odkáže na příslušnou harmonizovanou normu ČSN EN.

K prokazování souladu obalů, které jsou uváděny na trh nebo do oběhu v České republice, s požadavky
zákona, bude sloužit zvláštní prohlášení o shodě, které je obdobou prohlášení o shodě podle zákona č.



22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Prohlášení bude vydávat výrobce nebo dovozce a
bude mít povinnost předat je osobě, která bude obal nebo balený výrobek uvádět do oběhu (tj. zejména
distributorovi nebo prodejci). Na vyžádání musí být prohlášení poskytnuto kontrolním orgánům. Formulář
prohlášení je obsahem přílohy zákona. Určité výjimky z povinností týkajících se prohlášení o splnění
podmínek uvedení obalu na trh jsou přiznány obalům některých přípravků podle zákona o léčivech. Tyto
výjimky ovšem neznamenají, že obaly těchto přípravků by byly vyňaty z obecných požadavků na obaly,
pouze prokazování splnění těchto požadavků bude probíhat odchylně na základě prohlášení vydávaných
podle zákona o léčivech.

K požadavkům pro uvádění obalů na trh nebo do oběhu patří též označování obalů, které má za cíl
zajistit, aby informace o materiálovém složení obalu a o způsobu nakládání s použitým obalem provázela
obal od jeho výroby až po jeho naplnění výrobkem, a to tak, aby při konečném prodeji baleného výrobku
spotřebiteli byla tato informace vyznačena viditelně, snadno čitelně a odolným způsobem na obalu nebo na
štítku. Konkrétní způsob označování stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška Ministerstva průmyslu a
obchodu.

Jednou z priorit směrnice, která se promítá v zákoně o obalech, je opakované použití obalů.
Opakované použití obalů nebude podle zákona povinné,4) ale rozhodne-li se výrobce nebo distributor
systému opakovaného použití využívat, musí tak činit v souladu s pravidly zákonem stanovenými. V příloze
jsou stanoveny znaky, kterými se vyznačují jednotlivé typy systémů opakovaného použití. Tyto systémy je
možné provozovat buď pomocí vratných obalů nebo pomocí obalů, pro které nebyl zaveden zvláštní systém
vracení. Bližší podmínky opakovaného použití obalů budou předmětem prováděcího právního předpisu
Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v souladu s příslušnou harmonizovanou ČSN EN normou o
opakovaném použití obalů.

Zvláštním typem systému opakovaného použití může být systém vratných zálohovaných obalů.
Pravidla pro používání vratných zálohovaných obalů doposud upravoval zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele. Jeho v praxi nevyhovující ustanovení o určování výše zálohy dohodou mezi výrobcem,
dodavatelem a prodávajícím bude zákonem o obalech nahrazeno pravidlem o stanovení výše zálohy
obecně závazným právním předpisem – nařízením vlády. Tím bude zajištěna jednotná výše zálohy v celém
řetězci od výrobce až po prodejce a spotřebitele.

Plnění požadavků na výrobu obalů a jejich uvádění na trh nebo do oběhu budou kontrolovat inspekční
orgány (Ministerstvo zdravotnictví - Státní zdravotní ústav, Česká obchodní inspekce, Česká zemědělská a
potravinářská inspekce, Státní úřad pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů
a léčiv) a celní úřady. Kompetence inspekčních orgánů budou rozděleny podle druhů kontrolovaných obalů v
souladu s již existujícím vymezením inspekční činnosti podle jiných právních předpisů (tj. např. plnění
požadavků v případě obalů humánních léčiv bude kontrolovat Státní úřad pro kontrolu léčiv). 

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů a systémy pro jejich realizaci
Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly (tj. výrobci a dovozci, distributoři i prodejci), budou mít

podle zákona o obalech povinnost zajistit zpětný odběr použitých obalů v rozsahu odpovídajícím jejich
produkci (resp. dovozu či prodeji), a to způsobem, který zohlední zejména dostatečnou četnost sběrných
míst a jejich dostupnost pro spotřebitele. O způsobu zajištění zpětného odběru budou povinny informovat
spotřebitele ty povinné osoby, které prodávají balené výrobky spotřebiteli (tzv. poslední prodejci), a
autorizované obalové společnosti. Všechny osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, budou mít dále
povinnost zajistit, aby příslušný podíl odpadu z obalů, stanovený v prováděcí vyhlášce Ministerstva životního
prostředí, byl využit (recyklován). Tato povinnost je již v platném právu zakotvena (§ 19 odst. 1 zákona č.
125/1997 Sb., o odpadech).

Pro plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které bude kontrolováno Českou
inspekcí životního prostředí, mohou povinné osoby zvolit kterýkoli ze tří způsobů v zákoně uvedených.
Samostatné plnění předpokládá vytvoření vlastního způsobu zajištění zpětného odběru „svých” obalů
povinnou osobou, případně jejím smluvním partnerem, například pomocí systému záloh na tyto obaly, a
zajištění využití odpadů z těchto obalů v souladu se zákonem o odpadech v rozsahu stanoveném prováděcí
vyhláškou. V případě řešení přenesením na jinou osobu je nutno zdůraznit, že k přenesení povinnosti zde
dochází výhradně spolu s přenesením vlastnického práva k obalu nebo balenému výrobku. Tím se
znemožňuje zneužívání tohoto typu přenesení povinnosti např. na fiktivní osoby, a tím se vyhýbání jejímu
plnění. Třetí možností je plnění těchto povinností pomocí tzv. autorizované obalové společnosti (resp.
některé z autorizovaných obalových společností), tedy k tomuto účelu určené a státem autorizované akciové
společnosti, která zajišťuje toto tzv. sdružené plnění pro větší počet povinných osob prostřednictvím
určitého, autorizovanou společností vytvořeného systému (např. systému plnění ve spolupráci s obcemi).
Podmínky udělení autorizace a organizace a činnost autorizované společnosti jsou podrobně rozvedeny v
samostatné části zákona, která tak tvoří základ pro založení systémů zpětného odběru použitých obalů a
využití a recyklace odpadu z obalů. Základní myšlenkou těchto systémů bude stejně jako v ostatních
evropských státech model servisní organizace založené a provozované samotnými povinnými osobami,
která bude pro takto sdružené subjekty za jejich finanční příspěvek zajišťovat plnění jejich veřejnoprávních
povinností.



Právní rámec pro činnost autorizovaných obalových společností (dále jen „autorizovaná společnost”)
vychází z koncepce, že autorizovaná společnost bude akciovou společností s některými odchylkami od
obchodního zákoníku. Tyto odchylky kladou specifické požadavky a zvláštní omezení na organizaci
autorizované společnosti, její akcionáře a činnost, a to zejména s ohledem na zajištění jejího efektivního
působení, vyloučení konfliktu zájmů a vyloučení používání prostředků společnosti k jiným účelům, než je
zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů. V tomto smyslu je také omezena možnost autorizované
společnosti vstupovat do obchodních vztahů a majetkově se účastnit na jiném podnikání. Navržená právní
úprava se snaží o maximální transparentnost a kontrolovatelnost těchto společností ze strany
státní správy.

K činnostem, kterými se zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů,
musí mít akciová společnost autorizaci MŽP udělovanou po projednání s MPO na dobu určitou (nejvýše 10
let) s možností prodloužení. Zákon předpokládá, že autorizace může být udělena více autorizovaným
společnostem. Přitom není vyloučeno, aby se některé společnosti specializovaly pouze na některé specifické
druhy obalů (např. obaly od léčiv). V jednotlivých rozhodnutích o autorizaci budou ze strany MŽP stanoveny
povinné podíly využití a recyklace odpadů z obalů takovým způsobem, aby v rámci celého státu (včetně
povinných osob plnících tyto povinnosti jiným způsobem než uzavřením smlouvy o sdruženém plnění) byly
splněny požadavky čl. 6 směrnice, tj. aby celkový podíl využití a recyklace se pohyboval ve směrnicí
požadovaném rozmezí mezi minimální a maximální přípustnou hodnotou.

Hlavní činností autorizované společnosti bude zajišťování sdruženého plnění, pro které proto zákon
stanoví určitá základní pravidla. Jedním ze stěžejních požadavků směrnice v této oblasti je otevřenost
systému všem hospodářským subjektům za rovných podmínek. Proto jsou kladeny zejména požadavky na
rovnocennost smluvních podmínek (každá povinná osoba musí mít možnost uzavřít smlouvu o sdruženém
plnění za stejných podmínek jako ostatní povinné osoby, smlouva o sdruženém plnění musí pokrýt vždy
všechny obaly povinné osoby, k nimž se vztahuje povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a k
jejichž sdruženému plnění je autorizovaná společnost oprávněna). Předpokládá se, že autorizované
společnosti budou spolupracovat s obcemi, které tak budou vedle povinných osob druhým základním
typem smluvních partnerů těchto společností. Autorizované společnosti budou moci v případě tohoto typu
spolupráce využívat pro realizaci sdruženého plnění v obcích již zavedených a fungujících systémů tříděné-
ho sběru komunálních odpadů. Podmínky smluv s jednotlivými obcemi musí být rovněž rovnocenné. Žádná
obec nebude povinna uzavřít s autorizovanou společností smlouvu – bude pouze na rozhodnutí obce, zda
taková smlouva by pro ni byla výhodná. Naopak autorizovaná společnost (pokud využívá systém spolupráce
s obcemi) bude povinna uzavřít smlouvu s každou obcí, která o to projeví zájem. Přínosem těchto smluv pro
obce budou finanční úhrady za třídění sběru odpadu z obalů, které jinak obce provádějí na vlastní náklady.
Cílem je zajistit, aby systém sběru byl podporován na celém území státu v souladu s požadavky směrnice.

Na činnost autorizovaných společností bude dohlížet Ministerstvo životního prostředí. V případě zjištění
nedostatků v činnosti autorizované společnosti bude MŽP moci uložit opatření k nápravě nebo podat podnět
k zahájení řízení o uložení pokuty (ve výši až do 50 mil. Kč.) nebo rozhodnout o změně nebo o zrušení
autorizace. 

Přechod na novou právní úpravu
Vládní návrh zákona o obalech je nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ve druhém

čtení. Nový zákon by měl být schválen do konce roku 2001, tak, aby mohl nabýt účinnosti od 1. ledna 2002.
Je ale pochopitelné, že povinné osoby potřebují dostatek času na to, aby se připravily na plnění nových
povinností, které zákon přinese. Proto přechodné ustanovení určuje, že vyjmenované povinnosti, které
dosud nebyly platnou právní úpravou uloženy, budou vymahatelné až po uplynutí 6 měsíců od nabytí
účinnosti zákona. Naopak u povinností, které již jsou vymáhány podle platné právní úpravy (zejména § 18 a
19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech), není důvod k odkladu, ale převažuje zájem na kontinuitě plnění
těchto povinností. 

 Mgr. Hana Müllerová,
 legislativní odbor MŽP

1) Jde o přechodné období na dosažení povinných podílů využití a recyklace odpadu z obalů do r. 2005.
2) Česká republika převzala tyto evropské normy překladem jako tzv. harmonizované normy pod čísly ČSN EN 13427,
ČSN EN 13428, ČSN EN 13429, ČSN EN 13430, ČSN EN 13431, ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-1 a ČSN EN 13695-
2.
3) Objemem se zde míní nikoli objem náplně obalu, ale vlastní objem obalu – např. tloušťka jeho stěn.
4) Zavedení povinných podílů (kvót) opakovaného použití obalů by bylo v rozporu s právními předpisy EU o volném
pohybu zboží.


