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ZÁKON 477/2001 SB. O OBALECH, ve znění pozdějších 

předpisů

Účel a předmět zákona

Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku
odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu
a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech obsažených
v souladu s právem Evropských společenství.

Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických
a fyzických osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly
a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném
odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná
opatření, opatření k nápravě a pokuty.



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



Kritéria a názorné příklady 
upřesňující pojem obal 

příloha č. 1 zákona o obalech

Kritérium 1
výrobky, které plní i jinou funkci než funkci obalu
příklad „neobalu“: pouzdra, kufříky na nářadí, technologické obaly

Kritérium 2
výrobky určené pro plnění v místě prodeje
příklad obalu: odnosné tašky, kelímky
příklad „neobalu“: jednorázové příbory

Kritérium 3
pomocné prvky, které jsou přímo na výrobku nebo jsou začleněné v obalu
příklad: etikety, štítky, visačky, dávkovače



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



Opakovaně používaný obal

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



Průmyslové obaly

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

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



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



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 



Zpětný odběr a Využití

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

Odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR 
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



Procenta recyklace
předepsaná zákonem o obalech

A: RECYKLACE  B: CELKOVÉ VYUŽITÍ
Recyklace se zahrnuje do procent využití jako jedna z jeho forem.

Odpady z obalů

do 31. 12.2016 do 31.12.2017 do 31.12.2018 do 31.12.2019 od 1.1.2020

A B A B A B A B A B

% % % % % % % % % %

Papírových a lepenkových 75 75 75 75 75

Skleněných 75 75 75 75 75

Plastových 45 45 45 45 50

Kovových 55 55 55 55 55

Dřevěných 15 15 15 15 15

Prodejních určených spotřebiteli 40 45 44 49 46 51 48 53 50 55

Celkem 60 65 65 70 65 70 65 70 70 80



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



Prevence

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.



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



Povinnosti zajistili 
dodavatelé.

Musí být schopen 
to prokázat.
Nemusí plnit 
povinnosti.

Prodejce spotřebiteli

Prodejce 
spotřebiteli

distributorspotřebitel

Nemusí se 
zapsat do 
seznamu

Má vše 

zajištěno 

dodavateli



a) vést průběžně evidenci
b) ohlašovat údaje nejpozději do 15. února 

Ministerstvu životního prostředí
c) prokázat pravdivost údajů
d) uschovávat doklady po dobu nejméně 5 let

Evidence

Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do 
Seznamu podle § 14, je povinna:



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



Výkon státní správy 

v oblasti nakládání s obaly



a) Ministerstvo životního prostředí
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu
c) Ministerstvo zemědělství
d) krajské hygienické stanice
e) Česká obchodní inspekce
f) Česká zemědělská a potravinářská inspekce
g) Česká inspekce životního prostředí
h) Státní ústav pro kontrolu léčiv
i) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
j) celní orgány

Správní úřady



Ministerstvo životního prostředí
a) vede seznam povinných osob
b) zpracovává a vede souhrnnou evidenci obalů a odpadu z obalů
c) vydává rozhodnutí o autorizaci
d) rozhoduje o změně a zrušení autorizace
e) dohlíží na činnost AOS
f) zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v 

souladu s mezinárodními závazky
g) poskytuje Evropské komisi údaje o nakládání s obaly a odpady z 

obalů v ČR
h) stanoví po projednání s MPO a MZ v pochybnostech, zda určitý typ 

výrobku je nebo není obalem
i) metodicky vede ČIŽP, podává podněty ke kontrole
…

Ministerstvo životního prostředí



Česká inspekce životního prostředí
kontroluje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z 
obalů (s výjimkou plnění povinností u prodejců spotřebiteli § 36 
písm. b)
při zjištění porušení ukládá ochranná opatření k nápravě a pokuty

Česká obchodní inspekce
kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na 
trh nebo do oběhu, označování a opakovaného použití
kontroluje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z 
obalů u prodejců spotřebiteli
při zjištění porušení ukládá ochranná opatření k nápravě a pokuty

Kontrolní orgány



Celní orgány

Celní orgány

kontrolují, zda obaly nebo balené výrobky dovážené do ČR nebo 
přepravované z EU do ČR splňují požadavky zákona o obalech
v případě pochybností, zda jsou požadavky zákona naplněny, CO 
propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k 
další přepravě či manipulaci, vyzvou příslušný správní orgán ke 
kontrole a uvědomí o výzvě MŽP



Ochranná opatření a opatření k nápravě
Pokuty za správní delikty

zakázat uvádět na trh nebo do oběhu obaly do zjednání nápravy
uložit povinnost informovat osoby ohrožené nesplněním povinnosti

…
uložit pokutu do 500 000 Kč za: 

– porušení povinnosti zapsat se do Seznamu osob dle § 14
– porušení povinnosti prevence dle § 3
– porušení povinnosti předložit technickou dokumentaci dle § 5
– porušení povinnosti při nakládání s opakovaně použitelnými obaly
…

uložit pokutu do 1 mil. Kč za:
– porušení povinnosti vedení evidence § 15

uložit pokutu do 10 mil. Kč za: 
– porušení povinností dle § 4 (těžké kovy, nebezpečné látky,…)
– porušení povinnosti zajistit zpětný odběr nebo využití obalu § 10, 12
– porušení povinností spojených s vykonáváním činnosti AOS
…

Při zjištění porušení povinností podle tohoto zákona může příslušný 
správní úřad:



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
o spolupráci, za obdobných podmínek, jako s ostatními obcemi, se
kterými spolupracuje při zajišťování sdruženého plnění

Autorizovaná obalová společnost (AOS)



Hlavní povinnosti klientů AOS EKO-KOM

Vést evidenci – zasílat výkazy
do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí
opravné výkazy (možnost)

Platit Odměny
na základě výkazů a následně vystavených faktur
finanční limit 1000 Kč/rok 

Platit Poplatek
1x/rok 1600 Kč (800 Kč -> SFŽP)

V případě, že klient v předchozím roce uhradil 
Odměnu max. 1.000 Kč, pak: 
• v tomto roce neplatí zálohy 
• Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání 

Výkazu za 4. čtvrtletí



Zelený bod

Zastřešující organizace systémů zajišťujících 
zpětný odběr a využití obalového odpadu.
Uděluje licence k užívání ZELENÉHO BODU.
Celkem je 31 národních systémů.

Známka ZELENÝ BOD znamená, že za obal byl uhrazen finanční 

příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu.

V září roku 2000 získala společnost EKO-KOM, a.s. 
licenci k užívání Zeleného bodu v České republice. 



Jak systém funguje



Struktura nákladů 2016



KLIENTI

SPOTŘEBITELÉ

4%
Propagace 

třídění 
a využití 
odpadů

OBCE

71%
Zpětný odběr 

a zajištění 
sběrné sítě

DOTŘIĎOVACÍ 
LINKY

9%
Úprava odpadů

ZPRACOVATELÉ

7%
Využití 

a recyklace 
odpadů

STÁT

1%
Odvody státu 

(poplatky SFŽP, 
daně)

Balený 

výrobek

Platba

100%

Nové 
výrobky

Evidence 
obalů, kontroly 

a služby 
klientům

3%

Evidence 
odpadů, 
kontroly

a služby obcím

3%

Neziskový systém EKO-KOM

Administrativa 
a řízení

2%

Obalový tok

Finanční tok



Výsledky systému EKO-KOM

2012 2013 2014 2015 2016

Počet klientů 20.241 20.233 20.277 20.382 20.586

Obaly uvedené na trh v ČR (t) 2.761.722 2.845.928 2.979.976 2.912.907 3.023.010

z toho nevratné 866.382 898.651 921.799 968.171 1.032.820

z toho vratné 1.895.339 1.947.277 2.058.177 1.944.736 1.990.190

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



Výsledky systému EKO-KOM

Česká republika má celkem 6.248 obcí, 
zapojených obcí v systému EKO-KOM je již 6.114.

2012 2013 2014 2015 2016

Počet obcí 6.025 6.057 6.073 6.085 6.114

Počet obyvatel 10.488.753 10.471.722 10.483.885 10.479.423 10.515.124

Podíl populace 99% 99% 99% 99% 99%

Celkem využitý odpad 607.005 t 635.892 t 690.047 t 730.662 t 793.658 t



Recyklace odpadů z obalů 
v systému EKO-KOM v roce 2016

94%
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Množství obyvatel aktivně třídících odpad

48%

56%

62%

66% 67%
69% 70% 69%

65% 66%
68%

70% 71% 72% 72% 72%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Výtěžnost obecních systémů
sběru tříděného odpadu na obyvatele

(papír, plasty, sklo, nápojový karton)

Množství vytříděných odpadů na obyvatele a rok postupně roste.

35,8 36,6
38,9 39,1 39,7 40,5

42,33
44,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Celkem využitý odpad

70 067

152 196

223 080

333 770

406 126

464 640

547 645

585 911
592 549

565 569
603 144

621 273    

607 005
635 892

690 047
730 662    

793 658    

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Celkem využitý odpad v tunách.



Počet kontejnerů na tříděný odpad

Více než 307 000 kontejnerů
Z toho tvoří přes 70 tisíc menší nádoby do 240 litrů, které se umisťují do zástaveb
rodinných domů z důvodu nedostatku prostoru a obtížné obslužnosti, a také proto,
aby i obyvatelé takových zástaveb měli možnost třídit komfortním způsobem.



Subjektivní odhad vzdálenosti 
ke kontejnerům na tříděný odpad

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům klesla pod 100 metrů.

138
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115 113

110
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102 101 99 97 96
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Počet klientů a obcí v systému EKO-KOM

Počet klientů i obcí je v posledních letech již prakticky konstantní.

1
5

 0
8

4

2
0

 7
5

4

2
1

 1
6

4

2
1

 5
0

2

2
0

 9
4

6

2
0

 7
9

8

2
0

 8
2

2

2
0

 5
7

3

2
0

 5
9

1

2
0

 4
8

2
   

 

2
0

 2
4

1

2
0

 2
3

3

2
0

 2
7

7

2
0

 3
8

2
   

 

2
0

 5
8

6
   

 

3
 7

0
0

4
 3

5
8

4
 9

3
2

5
 3

3
7

5
 4

8
1

5
 6

6
8

5
 7

9
1

5
 8

6
1

5
 9

0
4

5
 9

9
3

   
 

6
 0

2
5

6
 0

5
7

6
 0

7
3

6
 0

8
5

   
 

6
 1

1
4

   
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet klientů Počet obcí



Struktura obalů pro jedno použití
- váhový podíl

Papír
41%

Plasty
22%

Sklo
19%

Ostatní
14%

Kovy
5%



Další činnosti systému EKO-KOM

Informační a vzdělávací

• plošná komunikační kampaň (celá ČR)

• lokální komunikační kampaně

• školní program 

Poradenská

• konzultace

• poradenství v odpadovém hospodářství

• pro obce zapojené v systému

Výzkumná

• rozbory odpadu na skládkách a ve spalovnách

• složení jednotlivých komodit odpadu



Informování spotřebitelů



Informování spotřebitelů



Informování spotřebitelů

99 000
fanoušků !!



Evidence obalů



Které toky obalů evidovat a zpoplatňovat?



Materiál, u kterého nelze 
při spotřebě podchytit 

přesné množství 

např. fólie, pásky

Baleného zboží, které je 
evidováno ve vašem účetním, 

logistickém programu

např. prodejní obaly, palety 

Kdy vést evidenci obalů v rámci podniku?

Dodavatel
Vaše 
firma

Odběratel

Nákup 
obalového prostředku, 

baleného zboží

Prodej
baleného zboží



Seznam klientů



Předplacený obal

Dodavatel

• má uzavřenou 
smlouvu o 
sdruženém plnění

• uvedl Vám písemně, 
že uhradil poplatek 
do EKO-KOMu

Vaše společnost

• Tyto obaly 
nezpoplatňujete

• evidujete jako 
předplacené

„Za obaly od shora 

uvedených balených 

výrobků byl uhrazen pod 

identifikačním číslem 

EK-…………….. poplatek 

za zajištění zpětného 

odběru a využití 

obalového odpadu 

společnosti 

EKO-KOM, a.s.“ 

Vzor Prohlášení o zpoplatnění obalů naleznete na

www.ekokom.cz / pro klienty / užitečné informace

Doporučujeme upravit Vaše 
dodavatelsko-odběratelské 
smluvní podmínky tak, abyste 
byli Vaším dodavatelem včas 
informováni o ukončení 
zpoplatňování obalů.



Možnosti zasílání výkazu:
e-mailem 
- 92% klientů
- e-mail: vykazy@ekokom.cz
poštou
faxem

Formáty formuláře čtvrtletního výkazu:
MS Excel
602XML Filler

Evidence v tunách 
s přesností na 3 desetinná místa.

Výkaz o produkci obalů



stažení 

aktuálního 

výkazu

obdržení výkazu 

e-mailem

zaslání 

výkazu 

e-mailem

potvrzení  

přijetí 

výkazu
do 1 hod.

potvrzení  

zpracování 

výkazu
obvykle do 24 hod.

KLIENT

www.ekokom.cz vykazy@ekokom.cz

Zasílání výkazu e-mailem



• List 1-1

• Zpoplatňuje 
vaše firma

Výkaz o 
zpoplatněných 
obalech

• List 1-2

• Zpoplatnil 
dodavatel

Výkaz o 
předplacených 
obalech

• List 1-3

• Zpoplatní 
odběratel

Výkaz o 
neplacených 
obalech

• List 1-4

• Export

Výkaz o 
exportovaných 
obalech

• List 2-1

• Zpoplatňuje 
vaše firma

Výkaz o 
zpoplatněných 
obalech

• List 2-2

• Zpoplatnil 
dodavatel

Výkaz o 
předplacených 
obalech

• List 2-3

• Zpoplatní 
odběratel

Výkaz o 
neplacených 
obalech

• List 2-4

• Export

Výkaz o 
exportovaných 
obalech

• List 3-1

Výkaz o 
vyřazených 
obalech z oběhu

• List 4-1

Statistická 
evidence

• List 4-2

Statistická evidence 
přepravek a palet 
z plastů

• List 4-3

Statistická evidence 
plastových 
nákupních tašek

Obaly 

pro jedno 

použití

Listy 1-x

Opakovaně 

používané 

obaly

Listy 2-x

Statistická 

evidence

Listy 3-1, 4-x



Výkaz o produkci obalů



Prodej acetonu v sudech na EUR paletách omotaných vázací páskou.

Aceton je určen jako surovina do výrobního podniku – jiného konečného uživatele.

společnost
prodej

EU

mimo EU

sudpaleta EUR vázací páska

průmyslové obaly

import

Evidence průmyslových obalů



Kovový sud 
obal pro jedno použití
průmyslový obal
vámi importované
kovy - FE

Vázací páska 
obal pro jedno použití
průmyslový obal
vámi importované
kovy - FE

Evidence průmyslových obalů



Evidence palet

0,020

0,020



Evidence přepravek a palet z plastů
List 4-2 

Týká se pouze přepravek a palet z plastů
Dobrovolné vyplňování
Evidence v tunách a kusech
Více v Metodice k listu 4-2 
(www.ekokom.cz/užitečné informace/metodika k listu 4-2)



Evidence plastových nákupních tašek
List 4-3 

Týká se plastových nákupních tašek
(Směrnice EU 2015/720)
Tloušťka více než 15 mikronů
Evidence v tunách a kusech

Tento výkaz slouží pouze pro vedení statistiky
Odnosné tašky jakožto obaly, jež jsou uvedeny na trh, 
by měly být evidovány zároveň ve výkazu o zpoplatněných
obalech.

Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků 
poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů které 
odpovídají nákladům na její pořízení. 
To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou tašku (do 15 mikronů).



Kontrola evidence obalů

Kdo kontroluje?
Ernst & Young ČR, s.r.o. 
Deloitte Audit s.r.o.

Zkontrolované množství produkce?
Více než ½ produkce obalů

Jaké hrozí sankce?
80.000 Kč 
2 násobek zjištěného rozdílu

Kontrolované období?
Nejčastěji 2 poslední kalendářní čtvrtletí



Kontrola evidence obalů

Jak probíhají kontroly

Ohlášení dopředu (min. 14 dní)
Konzultace, schůzka před auditem, příprava klienta 

Audity se skládají

Ověření úplnosti
Srovnání prodejních jednotek. Účetnictví vs. vstupní data výpočtu nebo 
statistika vs. vstupní data výpočtu. 
Prohlídka skladových expedičních prostor 

Ověření správnosti
Vážení obalů
Kontrola správného zařazení obalu do výkazu



Průvodce zpracováním dat

Naleznete na

www.ekokom.cz
www.ekokom.cz/Klienti/uzitecne-informace

http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=660


Průvodce pro vyplňování čtvrtletních výkazů

Naleznete na

www.ekokom.cz
www.ekokom.cz/Klienti/uzitecne-informace

http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=660


EKO-KOM, a.s.

klientské oddělení

tel: 729 848 445 fax: 729 848 439 
729 848 446 261 176 274
261 176 285
261 176 257 e-mail: info@ekokom.cz

Na Pankráci 17, Praha 4 (vedle Kongresového centra)

PO-PÁ od 8 do 16.30 hod.

ekokom.cz jaktridit.cz tonda-obal.czsamosebou.cz



Děkuji za pozornost!

Tuto prezentaci můžete získat na internetové adrese:

www.ekokom.cz/prezentace


