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Obsah prezentace

• Úvod- základní informace o ČIŽP, OOH, plánování a 
vyhodnocování činnosti formou specifických úkolů

• Souhrnné výsledky kontrolní  činnosti ČIŽP OOH v oblasti 
kontroly plnění povinností dle zákona č. 477/2001 Sb.

• Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech
• Kontrola plnění povinností, zjišťované nejasnosti
• Nastavení systému plnění povinností dle zákona o obalech
• Příklady z praxe
• Diskuze – k výše uvedenému či ke konkrétním odborným 

tématům



  

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) 



  

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

 Cílem kontroly jsou následující zjištění a jejich ověření:

 Rozsah a typ činnosti, kterou se subjekt zabývá 
 Způsob a úplnost plnění povinností dle zákona o obalech 
     - samostatné plnění ( konkrétní způsob jak je plněno, vedené 

evidence,  ověření dat ve výkazu zasílaném na MŽP)
      - přenesení povinností (pouze smlouvou, není možno na JKU)
      - smlouva o sdruženém plnění (kontrola vyplnění výkazů)
     - 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, rozhodnutí MPO)
- 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)

Prodejce 
JKU

Prodejce 
spotřebiteli

Výroba, dovoz, PP
obalových              
prostředků

JKU

spotřebitel

Distributor Distributor

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



  

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 !!!!!!



  

Nastavení systému plnění 
povinností dle zákona o obalech

Je nutno vyhodnotit následující:

- jaké obaly jsou uváděny na trh – možnost splnění 
procent recyklace a využití na základě materiálu z 
kterého je obal vyroben

- jaká je možnost „dosažitelnosti“ pro zpětný odběr 
odpadů z obalů (závisí na distribuci baleného zboží) 



  

V případě, že se rozhodnete pro způsob plnění 
povinností je třeba zajistit následující:

Samostatné plnění povinností

- úplná evidence vstupů (výroba případně dovoz , přeshraniční 
přeprava baleného zboží..) - možnost zavedení 
elektronických evidencí odbornou firmou

- zajištění zpětného odběru odpadů z obalů – soustředit se na 
dostatečný počet sběrných míst a funkčnost zpětného 
odběru !!!!

- zajištění  tzn. fyzická doprava odpadů z obalů k   recyklaci a 
využití (prokázání je potvrzením o předání do zařízení k 
recyklaci, využití, odpadů z obalů a evidencemi  vedenými 
dle zákona o odpadech)



  

Je důležité nezapomenout na:

-   CíL – zajištění % dle přílohy č. 3 zákona o 
obalech
-  provést provozní zkoušku funkce systému

  -  konzultovat systém s externí osobou   
     (odhalení „slabin systému“)
-  zadat zpracování odborné  firmě 



  

Subjekty, které mají uzavřenu smlouvu s AOS

- základem je evidence vstupů tj. množství obalů 
uváděných na trh

- je nutno tomuto věnovat zásadní pozornost, dle 
složitosti aplikovat postupy výše uvedené – 
konzultace s externistou, odborná firma...



  

Příklady z praxe.........



  

Diskuze…



  

DĚKUJI  ZA  POZORNOST

za
odbor odpadového 

hospodářství

Ing. Veronika Jarolímová

OOH 
ČIŽP - Ředitelství
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