Statistická evidence

přepravek a palet z plastů,
opakovaně používaných obalů
Čtvrtletní výkaz o produkci obalů

list 4-2

Tato metodika je určena k vyjasnění Statistické evidence přepravek a palet z plastů, opakovaně
používaných obalů (Výkaz o produkci obalů, list 4-2).
Evidence přepravek a palet z plastů je zavedena na základě Rozhodnutí Evropské komise
(2009/292/ES). Evidovány jsou pouze vybrané typy obalů, a to přepravky a palety z plastů. Tyto obaly
musí vyhovovat kritériím § 13 odst. 2 (opakovaně používané obaly) zákona č. 477/2001 Sb. o obalech,
ve znění pozdějších předpisů. Evidence se vztahuje na všechny vybrané obaly, které byly uvedeny na
trh nebo do oběhu. Množství obalů je evidováno v tunách a kusech v okamžiku uvedení na trh nebo
do oběhu, a to za jednotlivá kalendářní čtvrtletí. Tato evidence obsahuje celkové množství (kusy,
hmotnost) vybraných typů obalů v oběhu v ČR.
Vyplnění této části Výkazu je dobrovolné a neslouží ke zpoplatnění na základě smlouvy o
sdruženém plnění (tj. od uvedených údajů v této části se neodvíjí výše odměny za zajišťování
sdruženého plnění).
Vyplněním Výkazu o paletách a přepravkách z plastů se objednatel přihlašuje k Dobrovolné
dohodě o opakovaném použití palet a přepravek z plastů 1, uzavřené mezi Českou republikou
(Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu) a Hospodářskou komorou
České republiky. Prostřednictvím tohoto výkazu pak předává dodavateli pro účely plnění Dobrovolné
dohody příslušné údaje o nakládání s přepravkami a paletami, s tím, že tyto údaje bude evidovat a
vykazovat v souladu se skutečností. Vyplněním výkazu současně uděluje souhlas s tím, aby byl
uváděn jako osoba vykazující nakládání s přepravkami a paletami pro účely Dobrovolné dohody na
základě dohody s dodavatelem, za kterou se pokládá tento Výkaz. Dodavatel je povinen zajistit
ochranu důvěrnosti údajů v souladu se smlouvou o sdruženém plnění.
Používané obaly - množství opakovaně používaných obalů, které byly ve sledovaném období
uvedeny na trh nebo do oběhu. Evidence je vedena v tunách podle typu a barvy přepravky dle
jednotlivých odstínů barev plastů, z nichž jsou obaly zhotoveny. Při zařazení „svého“ obalu zvolíte
nejbližší barvu k barvě svého obalu. Evidence je doplněna o údaj hmotnosti jednoho používaného
obalu a průměrného počtu obrátek jednoho používaného obalu za sledované období. Průměrný
počet obrátek vyjadřuje množství obrátek jednoho obalu za sledované období, tedy počet cyklů
opakovaného použití, který zahrnuje procesy naplnění, vyprázdnění a obnovy.
Nově vyrobené obaly - nedílnou součástí evidence je hmotnost a množství nově uvedených
přepravek a palet na trh nebo do oběhu ve sledovaném období. Tato statistika vypovídá o všech
vybraných obalech, které jsou nově vyrobené a uvedené na trh nebo do oběhu a zvyšují tak celkové
množství obalů, které jsou v oběhu.
Vyřazené obaly z oběhu - veškeré opakovaně používané obaly, které jsou vyřazeny z oběhu a
dále již nebudou uváděny do oběhu ve sledovaném období. Tyto rozbité a následně vyřazené obaly
zde uvádějte v tunách podle typu a barvy přepravky.
Z evidence přepravek a palet z plastů jsou vyloučeny pomocné prvky, tedy výrobky, jejichž
použití napomáhá opakovanému naplnění. Pomocné prvky se považují za výrobky jednocestné.
Předměty, které nejsou opakovaně použitelné a podporují funkci opakovaně použitelného obalu
(např. etiketa) se považují za součást tohoto obalu.
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Dobrovolná dohoda o opatřeních k zajištění plnění rozhodnutí Komise 2009/292/ES ze dne 24. března 2009,
kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o
obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní těžkých kovů.

1

Obr. Schéma měřících bodů evidence přepravek a palet z plastů pro opakované použití
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