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struktura výkazu

Úvod
Formáty výkazu, způsoby zaslání, k čemu výkazy slouží
Tato metodika navazuje na Smlouvu o sdruženém plnění mezi
autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a společností
prodávající obaly nebo balené zboží, neboli povinnou osobou.
Čtvrtletní výkaz o produkci obalů je součástí smlouvy o sdruženém
plnění jako příloha smlouvy (č. 2). Výkazy strukturou odpovídají
požadavkům Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášce č. 641/2004 Sb. a autorizačním podmínkám,

Výkaz obsahuje předvyplněnou úvodní stránku. Prosíme,

zkontrolujte pečlivě uvedená data, popř. proveďte jejich opravu
či doplnění (e-mail pro příjem faktur, kontaktní osoba,…).

Na následujících stranách vyplňujte pouze číselné hodnoty
v tunách s přesností na kilogramy, tedy zaokrouhleně

na 3 desetinná místa. Nepište jednotky (t), pište pouze čísla.

za kterých bylo Ministerstvem životního prostředí uděleno rozhodnutí
o autorizaci dne 28. 3. 2002 společnosti EKO-KOM, a.s. Tak jak může
docházet k úpravám či upřesnění zákona, vyhlášky a podmínek
autorizace ze strany Ministerstva životního prostředí pro autorizovanou
obalovou společnost, tak také může docházet ke změnám struktury
výkazů o produkci obalů pro klienty autorizované obalové společnosti.
Tato možnost změny je také ve smlouvě o sdruženém plnění
zakotvena. Jednoduchým způsobem se lze přesvědčit, zdali je výkaz
aktuální, a sice v levém horním rohu titulní strany je uvedena verze
výkazu a tu lze porovnat s aktuální verzí na internetové adrese:
https://www.ekokom.cz/cz/klienti/ctvrtletni-vykazy.
Aktuální verze výkazu je vždy po skončení čtvrtletí zaslána

e-mailem na Vaši kontaktní osobu, která je evidována v systému
EKO-KOM, a.s.
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•

Výkaz je připraven jako soubor ve formátu MS Excel (XLS a XLSX)

a 602 XML Filler (ZFO).
•

Výkaz je vytvořen tak, že v sešitu Excel jsou jednotlivé listy řazeny

za sebou. Jednotlivé listy se přepínají pomocí záložek na dolním okraji
tabulky.
•

V případě, že se po vyplnění hodnoty políčko ve výkazu označí

(zabarví) červeně, vyplnili jste zápornou hodnotu. Do výkazu se uvádí
prodej obalů, které uvádíte na trh nebo do oběhu, tudíž vždy kladná
hodnota.

obsah

Možné způsoby zaslání výkazu
e-mailem na adresu:
vykazy@ekokom.cz

poštou na adresu:
EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

Doporučujeme zasílat výkaz elektronicky: e-mailem. Po zaslání bude

Jestliže neobdržíte tato dvě potvrzení, překontrolujte, prosím,

Váš čtvrtletní výkaz automaticky zpracován a následně Vám budou

Vámi zaslaný výkaz a poté jej opětovně zašlete nebo kontaktujte

zaslány dvě zprávy e-mailem o jeho úspěšném zpracování.

oddělení výkaznictví na tel. čísle 729 848 430, - 431.

V průměru do 10 minut po obdržení Vašeho výkazu elektronickou

V případě, že budete zasílat vyplněný čtvrtletní výkaz o produkci

cestou Vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí výkazu.

obalů v papírové podobě poštou nebo faxem, je nutné zasílat výkaz

Toto potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu odesílatele.

kompletní, tedy všech 26 stránek.

Jakmile je výkaz zpracován (v případě, že Vaše společnost nemá vůči

Vyplněné výkazy slouží pro:

EKO-KOMu žádné neuhrazené závazky), bude automaticky zasláno
do 48 hodin na e-mailovou adresu kontaktní osoby (která je uvedena
v našem informačním systému) potvrzení o úspěšném zpracování
výkazu. V případě, že Vaše společnost nemá splněné všechny

povinnosti vůči EKO-KOMu, je fakturace pro zaslaný čtvrtletní výkaz
pozastavena do doby, kdy bude vše uhrazeno.
Tyto dvě zprávy znamenají, že výkaz o produkci obalů Vaší
firmy je formálně správný a že bude následovat jeho vyúčtování.
Bude Vám zaslána faktura – daňový doklad společně se zálohovou
fakturou na další čtvrtletí. Po uhrazení zálohové platby na účet
EKO-KOMu (č. 1000366402/3500) Vám bude zaslán daňový doklad
v průběhu 15 dnů.
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faxem na číslo:
261 176 274 nebo 729 848 439

1. výpočet odměny za zajištění sdruženého plnění povinností
zpětného odběru a využití autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a.s. Tento výpočet se provádí pomocí tzv. struktury
odměn, která stanovuje částku v Kč za měrnou jednotku (1 tuna).
Struktura odměn je taktéž součástí smlouvy jako příloha (č. 3).
Aktuální strukturu odměn naleznete také na našich webových
stránkách https://www.ekokom.cz/cz/klienti/poplatky-2
2. účely Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), kde jsou
předávány v konsolidované podobě na základě aktuálního znění
Vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech.
Tyto údaje jsou členěny podle materiálu, tak aby byla prokázána
požadovaná míra využití a recyklace.
obsah

Co je obal
definice, charakteristika
Pro určení, zda daný výrobek je obalem, je třeba si nejdříve přečíst

uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů

definici obalu, která je popsána v zákoně o obalech, dále Vám mohou

v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní

napomoci kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal a pokud
si stále nejste jisti, můžete zažádat o stanovisko Ministerstvo životního
prostředí.
DEFINICE OBALU
(§ 2 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
a) obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený
k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci
výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému
uživateli, jestliže má zároveň
1. v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele

nebo jiného konečného uživatele (dále jen „prodejní obal“),

2. v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek,
ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému

TIP: Již zveřejněná stanoviska naleznete na internetových stránkách

Ministerstva životního prostředí: http://www.mzp.cz/cz/stanoviska_mzp
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jeho vlastnosti (dále jen „skupinový obal“), nebo

3. usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek
nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak,
aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému

poškození (dále jen „přepravní obal“); kritéria a názorné příklady,
které upřesňují pojem obal, jsou uvedeny v příloze
č. 1 k tomuto zákonu.
KRITÉRIA A NÁZORNÉ PŘÍKLADY UPŘESŇUJÍCÍ POJEM OBAL
(Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.)
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYDÁVÁ STANOVISKA
V případě pochybností zda určitý typ výrobku je nebo není obalem,
se můžete obrátit na MŽP.

TIP: I když právo vydat stanovisko má pouze MŽP, zavolejte na naši info linku,
rádi Vám poradíme na základě znalostí z praxe, zda je Váš výrobek obalem.

obsah

Jaké toky obalů evidovat
1. VÝROBKY

2. ZBOŽÍ

Vaše firma balí výrobky, které prodává do ČR
nebo exportuje do zahraničí.

Vaše firma přeprodává zboží prodejem do ČR nebo exportem z ČR.

IMPORT

EXPORT

EXPORT

NÁKUP
V ČR

PRODEJ
DO ČR

PRODEJ
DO ČR

3. SUROVINY

Vaše firma prodává suroviny (do ČR nebo do zahraničí) nebo importuje
suroviny, kde obaly končí ve vaší firmě v odpadu.
Poznámka: Obaly od surovin od českého dodavatele končící ve vaší firmě
v odpadu se neevidují.

IMPORT

TIP: Pozor, i import balených surovin je uvedení obalu na trh!
EXPORT

PRODEJ
DO ČR

A to i v případě, že obaly od těchto surovin končí ve vaší
společnosti v odpadu.

TIP: Importujete obalové prostředky, do kterých dále balíte

své výrobky? Nezapomeňte zaevidovat i obaly, ve kterých jste
obalové prostředky naimportovali.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
Zákon č. 185/2001 Sb.
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TIP: Import znamená přeshraniční převoz ze zemí EU i dovoz
ze zemí mimo EU.

obsah

Kdy vést evidenci obalů v rámci
podniku?
NÁKUP

Je třeba si zvolit,
zda evidovat
při nákupu nebo prodeji

obalového prostředku,
baleného zboží

DODAVATEL

baleného zboží

VAŠE SPOLEČNOST

			
Výhodné např. u stretch fólie nakoupené v 1. čtvrtletí,
TIP NÁKUP:
další období spotřeby už neevidujete.
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PRODEJ

			
TIP PRODEJ:

ODBĚRATEL

Výhodné např. u baleného zboží, které je evidováno

ve vašem účetním, logistickém programu.
obsah

Titulní strana výkazu
VERZE VÝKAZU
ČTVRTLETÍ

Je již předvyplněno.

TIP: Na každé čtvrtletí je nová
verze výkazu.

E-MAIL PRO PŘÍJEM FAKTUR

Vyplňte, pokud chcete obdržet faktury
pouze e-mailem.

OPRAVNÝ VÝKAZ

Do tohoto pole vyplňte slovo OPRAVNÝ
pouze v případě, že zasíláte opravný
výkaz.

TIP: Pokud nezasíláte opravný
výkaz, pole nechte prázdné.

ČÍSLO VAŠÍ OBJEDNÁVKY

Toto pole je dobrovolné! Vyžadujete-li
uvedení čísla objednávky na faktuře,
uveďte zde tento údaj.

KONTAKT NA OSOBU,
KTERÁ VYPLNILA VÝKAZ
ODHAD FAKTURACE

V tomto poli je automaticky spočtena
odměna fakturovaná za dané období
(bez DPH), výpočet probíhá pouze
z listů J1-1A, J1-1B, J1-2A, J1-2B, J1-3.

EKO-KOM ID

Identifikace vaší společnosti. Začíná vždy
písmenem a pokračuje 8 číslicemi.
Příklad: F12345678

TIP: Toto klientské číslo

získáte z Osvědčení o zapojení
do systému sdruženého plnění
EKO-KOM nebo Vám ho sdělíme
telefonicky.

TIP: Po vyplnění výkazu
zkontrolujte výši.
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obsah

Struktura výkazu

obaly

na jedno použití

skupinové
a přepravní

skupinové
a přepravní

kompozitní

prodejní

opakovaně používané

statistické listy
S1 - S3

neobsahují nápoje

prodejní

neobsahují nápoje

kompozitní
prodejní
kompozitní

kompozitní

obsahují nápoje

průmyslové

přepravní

zpoplatněné

zpoplatněné

průmyslové

předplacené
skupinové

přepravní

prodejní
skupinové

přepravní

prodejní

prodejní

přepravní

skupinové

průmyslové

prodejní

přepravní

skupinové

průmyslové

prodejní

přepravní

skupinové

průmyslové

kompozitní

neplacené

exportované
průmyslové

průmyslové

skupinové
a přepravní

předplacené

neplacené
průmyslové

kompozitní

průmyslové

prodejní

průmyslové

prodejní

obsahují nápoje

skupinové
a přepravní

exportované

skupinové

obsah
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J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4 O1-1A O1-1B O1-1K O1-2A O1-2B O1-2K

O1-3

O1-3K O2 O3 O4 S1 S2 S3

Kódování listů
Nejdříve se podívejme, jak je celý výkaz strukturován. Může Vám pomoci tento
rozcestník – vysvětlení číslování jednotlivých listů výkazu.

1 – ZPOPLATNĚNÉ
2 – PŘEDPLACENÉ
3 – NEPLACENÉ
J – JEDNO POUŽITÍ
O – OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ
S – STATISTICKÉ LISTY

4 – EXPORTOVANÉ

J1—1A

A – PRODEJNÍ
B – SKUPINOVÉ A PŘEPRAVNÍ
K – KOMPOZITNÍ

1 – OBCHODNÍ - NEOBSAHUJÍ NÁPOJE
2 – OBCHODNÍ - OBSAHUJÍ NÁPOJE
3 – PRŮMYSLOVÉ
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obsah

Navigační lišta
Také navigační lišta umístěná na listech výkazu,
Vám pomůže v rychlé orientaci ve výkazu.

NAVIGAČNÍ LIŠTA
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obsah

Obaly pro jedno použití, opakovaně používané obaly
JX – XX Obaly pro jedno použití

OX – XX Opakovaně používané obaly

Obaly, které nevyhovují kritériím § 13 odst. 3 zákona č. 477/2001

Opakovaně používané obaly jsou obaly splňující podmínku

Sb. Jsou tedy považovány za jednorázové, např. obal od sušenky,

stanovenou v § 13 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb.

obal od jogurtu, obal od šamponu.

Např. EUR paleta, plastová přepravka, pivní lahev.

J1-1A
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J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-2B

J1-2K

J2 J3 J4

O1-1A O1-1B O1-1K O1-2A O1-2B O1-2K O1-2B O1-2K O2 O3 O4

struktura výkazu

obsah

Zpoplatněné, předplacené, neplacené a exportované obaly
X1 – XX Zpoplatněné obaly
Na těchto listech výkazu uvádíte množství obalů a balených výrobků, za které Vaše firma hradí
odměnu do systému sdruženého plnění EKO-KOM.
Tyto listy jsou určené jak pro vyúčtování samotných poplatků, tak i pro evidenci odevzdávanou
na Ministerstvo životního prostředí.

DODAVATELÉ

VAŠE SPOLEČNOST

ODBĚRATELÉ

POPLATKY

struktura výkazu
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J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4 O1-1A O1-1B O1-1K O1-2A O1-2B O1-2K

O1-3

obsah

O1-3K O2 O3 O4 S1 S2 S3

X2 Předplacené obaly
V tomto výkazu uvádíte množství obalů a balených výrobků, za které již byl poplatek do systému
EKO-KOM uhrazen Vašimi dodavateli a máte tuto informaci písemně potvrzenou např. na faktuře,
dodacím listě, smlouvě.

Evidence po materiálech na tomto listu
•

Za obal z jednoho materiálu považován ten,

kde jeden z materiálů převažuje minimálně z 95 %

Seznam společností zapojených v systému EKO-KOM spolu s jejich ID (identifikačním číslem)
naleznete na https://www.ekokom.cz/cz/klienti/seznam-klientu.

hmotnostních (v případě kombinace dvou rozlišných
materiálů např. kombinace plast a hliník).
•

Kombinace polymerů u materiálu Plasty

Pokud se jedná o kombinaci podskupin materiálu Plasty
(např. PE a PP), pak je za obal z jednoho materiálu
(např. PE) považován ten, kde jeden z materiálů
(např. PE) převažuje minimálně ze 70 % hmotnostních.
•

DODAVATELÉ

VAŠE SPOLEČNOST

ODBĚRATELÉ

Kombinace podskupin u materiálu Kovy

U kombinace podskupin u materiálu Kovy (např. Al
a Fe). V rámci jednoho materiálu Kovy je považován
ten kov, kde jeden z kovů převažuje minimálně
z 95 % hmotnostních.

POPLATKY

•

Ostatní obaly se na těchto listech evidují jako rozpad

na jednotlivé materiály.

Za obaly od shora uvedených balených
výrobků byl uhrazen pod identifikačním
Doporučujeme, aby klienti EKO-KOMu při

číslem

vzájemné fakturaci mezi sebou uváděli informaci

EK-………poplatek

za

zajištění

zpětného odběru a využití obalového odpadu

Pro informování o zpoplatnění obalů také můžete použít Prohlášení o zpoplatnění obalů:

o zpoplatnění obalů:

společnosti EKO-KOM, a.s.

https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/prohlaseni_o_zpoplatneni_obalu_v_systemu_ekokom_13-02.doc

Takto bude usnadněna prokazatelnost Vaší evidence obalů ve vazbě na účetní doklady pro případnou kontrolu.

struktura výkazu
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J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4 O1-1A O1-1B O1-1K O1-2A O1-2B O1-2K

O1-3

obsah

O1-3K O2 O3 O4 S1 S2 S3

X3 Neplacené obaly
V těchto listech výkazu uvádíte množství obalů a balených výrobků, za které bude odměna
do systému EKO-KOM hrazena Vašim odběratelem.

Evidence po materiálech na tomto listu
•

Na uhrazení odměny jste se vzájemně dohodli a máte tuto informaci písemně potvrzenou
např. ve smlouvě.

Za obal z jednoho materiálu považován ten,

kde jeden z materiálů převažuje minimálně z 95 %
hmotnostních (v případě kombinace dvou rozlišných
materiálů např. kombinace plast a hliník).
•

Kombinace polymerů u materiálu Plasty

Pokud se jedná o kombinaci podskupin materiálu Plasty
(např. PE a PP), pak je za obal z jednoho materiálu
(např. PE) považován ten, kde jeden z materiálů
(např. PE) převažuje minimálně ze 70 % hmotnostních.
•

Kombinace podskupin u materiálu Kovy

U kombinace podskupin u materiálu Kovy (např. Al

DODAVATELÉ

VAŠE SPOLEČNOST

ODBĚRATELÉ

POPLATKY

a Fe). V rámci jednoho materiálu Kovy je považován
ten kov, kde jeden z kovů převažuje minimálně
z 95 % hmotnostních.
•

Ostatní obaly se na těchto listech evidují jako rozpad

na jednotlivé materiály.

struktura výkazu
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X4 Exportované obaly
Na těchto listech výkazu uvádíte množství obalů a balených výrobků, které exportujete
tzn. prodej do zahraničí.

Evidence po materiálech na tomto listu
•

Za obal z jednoho materiálu považován ten,

kde jeden z materiálů převažuje minimálně z 95 %
hmotnostních (v případě kombinace dvou rozlišných
materiálů např. kombinace plast a hliník).
•

Kombinace polymerů u materiálu Plasty

Pokud se jedná o kombinaci podskupin materiálu Plasty
(např. PE a PP), pak je za obal z jednoho materiálu
(např. PE) považován ten, kde jeden z materiálů
(např. PE) převažuje minimálně ze 70 % hmotnostních.
•

Kombinace podskupin u materiálu Kovy

U kombinace podskupin u materiálu Kovy (např. Al

VAŠE SPOLEČNOST

ZAHRANIČNÍ ODBĚRATELÉ

a Fe). V rámci jednoho materiálu Kovy je považován
ten kov, kde jeden z kovů převažuje minimálně
z 95 % hmotnostních.
•

Ostatní obaly se na těchto listech evidují jako rozpad

na jednotlivé materiály.

struktura výkazu
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Obchodní, které neobsahují nápoje, obchodní,
které obsahují nápoje a průmyslové obaly
XX – 1X Obchodní, které neobsahují nápoje
Na těchto listech evidujeme obaly používané pro distribuci do obchodu, které neobsahují

nápoje (to znamená všechny obchodní obaly mimo těch, které obsahují nápoje: voda,
nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, džusy, ovocné šťávy, sirupy a jiné nápoje
z koncentrátu, mléko, jogurtové nápoje, tekuté občerstvení a instantní nápoje).
Zboží v těchto obalech je určeno pro spotřebitele.

Nápojový karton v této kategorii slouží pro evidenci například obalu od rajčatového protlaku.
Jedná se o typ obalu, obecně označovaný jako nápojový karton, použitý pro zabalení
produktu, který nelze považovat za nápoj.

struktura výkazu
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XX – 2X Obchodní, které obsahují nápoje
Na těchto listech evidujeme obaly používané pro distribuci do obchodu, které obsahují nápoje
(voda, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, džusy, ovocné šťávy, sirupy a jiné nápoje
z koncentrátu, mléko, jogurtové nápoje, tekuté občerstvení a instantní nápoje).
Zboží v těchto obalech je určeno pro spotřebitele.

struktura výkazu
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XX – 3X Průmyslové
Na těchto listech evidujeme obaly, v členění na neobsahující nápoje a obsahující nápoje,
používané výhradně k dodávce zboží do výroby (tedy pro jiného konečného uživatele).
Zboží v těchto obalech je výhradně určeno pro firmy k jejich podnikání.

struktura výkazu
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Prodejní / skupinové a přepravní obaly
XX – XA Prodejní obaly
Na těchto listech evidujeme prodejní obaly. Prodejní obaly slouží k ochraně jednoho
prodejního celku, nejmenší prodejní jednotky.
V místě nákupu tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele.

struktura výkazu
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XX – XB Skupinové a přepravní obaly
Na těchto listech evidujeme skupinové a přepravní obaly.
Skupinové obaly seskupují více kusů zboží, více prodejních jednotek.
Lze je z výrobku sejmout, aniž by se narušily vlastnosti výrobku.
Přepravní obaly slouží k usnadnění manipulace s prodejními jednotkami nebo skupinovými
baleními.

struktura výkazu
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XX – XK Kompozitní obaly
Na těchto listech evidujeme kompozitní obaly. Kompozitním obalem se rozumí obal složený
ze dvou a více vrstev různých materiálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou nedílnou
jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, který je plněn, skladován, převážen
a vyprazdňován jako takový.
Tyto stránky neslouží pro samostatnou evidenci kompozitních obalů, ale pro jejich dodatečné
členění na jednotlivé materiály, ze kterých se daný kompozitní materiál skládá. Toto dodatečné
členění musí odpovídat prováděcímu předpisu zákona o obalech a je nezbytné pro splnění
evidenční povinnosti vůči MŽP. To znamená, že zpoplatněný kompozitní obal musí být
nejprve správně zaevidován na listech pro prodejní, skupinové, přepravní a/nebo

průmyslové obaly. A až poté rozčleněn na jednotlivé materiály na listu pro kompozitní
obaly.

Předplacené, neplacené a exportované kompozitní obaly se evidují pouze na daných listech
jako rozpad po materiálech. Vyhláška o evidenci obalů nezná kompozitní obaly, proto se musí
evidovat materiály zvlášť.

čerstvé

MLÉKO
plnotučné

struktura výkazu
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Klíč, jak správně určit zda se jedná o obal kompozitní nebo vyrobený z jednoho materiálu, uvádíme zde:

1.

2.

3.

pak posuzujeme každou součást obalu zvlášť.

kde jeden z materiálů převažuje minimálně

(například plast a kov).

Pokud jdou ručně oddělit jednotlivé materiály,

Z níže uvedeného příkladu tedy vyplývá,
že budeme zvlášť evidovat víčko z Fe a zvlášť

Součást obalu z jednoho materiálu je ta,
z 95 % hmotnostních (při kombinaci dvou
rozdílných materiálů - například plast a kov).

sklenici (včetně etikety).
Jeden materiál převažuje z:

95 - 100 %

VÍČKO 100 % Fe
LAHEV S ETIKETOU
97 % sklo + 3 % etiketa
EVIDUJEME
JAKO

SKLO

EVIDUJEME
JAKO

PŘEVAŽUJÍCÍ
MATERIÁL

4.

Kombinace podskupin materiálu u plastů,
skla a papíru

Jeden materiál převažuje z:

70 % < 95 %
méně než:

70 %

EVIDUJEME
JAKO

EVIDUJEME
JAKO

PŘEVAŽUJÍCÍ MATERIÁL KOMPOZITNÍ

(např. PLASTY - KOMPOZITNÍ)

KOMPOZITNÍ MATERIÁL

5.

Kombinace podskupin materiálu u kovů
např. Al a Fe v rámci jednoho materiálu Kovy

např. Plasty: PE a PP v rámci jednoho materiálu

Jeden materiál převažuje z:

70 - 100 %
méně než:
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Kombinace dvou rozdílných materiálů

70 %

EVIDUJEME
JAKO

EVIDUJEME
JAKO

Jeden materiál převažuje z:

(např. PE)

95 - 100 %

DANÝ MATERIÁL
KOMPOZITNÍ

méně než:

PŘEVAŽUJÍCÍ MATERIÁL

(např. PLASTY KOMPOZITNÍ)

95 %

EVIDUJEME
JAKO

EVIDUJEME
JAKO

PŘEVAŽUJÍCÍ MATERIÁL
(např. Al)

DANÝ MATERIÁL
KOMPOZITNÍ
(např. KOMPOZITNÍ - Al)

Příklady zařazení kompozitních materiálů

1.

2.

3.

příklad: plast PE a kov Al (PE převažuje)

PLASTY, SKLO, PAPÍR

KOVY

příklad: PE a PP (PE převažuje)

příklad: Al a Fe (Al převažuje)

Plasty PE

Kovy Al

Kombinace dvou materiálů

Plasty PE
Plasty
kompozitní

Kompozitní
materiál
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95 %

Kombinace podskupin materiálu

Kombinace podskupin materiálu

70 %

70 %

Plasty
kompozitní

Kompozitní
Al

95 %

SX Statistické listy
Statistické listy S1, S2, S3 upřesňují druhy obalů (například materiály, typy, počty apod.) uvedené
v předchozích listech výkazu. V těchto případech se obaly uvádějí ve výkazu dvakrát.

S1 Obaly pro opakované použití - vyřazené z oběhu
Jedná se o evidenci opakovaně požívaných obalů.
Tento list se týká výrobců zboží (plničů), jejichž výroba je zdrojem odpadu z obalů, například
plnící linka v pivovaru, plnící linka v sodovkárně apod.
Tyto rozbité a následně vyřazené obaly zde uvádějte v tunách podle typu využití. Například
pivní lahve odvezené do sklárny v ČR uvedete do kolonky „Recyklováno v ČR“.

struktura výkazu
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S2 Statistická evidence přepravek a palet z plastů
NOVĚ VYROBENÉ OBALY
(hmotnost, počet kusů)

Na tomto listě se uvádí množství opakovaně používaných přepravek a palet z plastů,
které je evidováno v tunách a kusech v okamžiku uvedení na trh nebo do oběhu.
Vyplňování tohoto listu je dobrovolné.
Používané obaly – množství opakovaně používaných obalů, které byly ve sledovaném období

MĚŘÍCÍ
BOD

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.

MĚŘÍCÍ
BOD

POUŽÍVANÉ OBALY
uvedené na trh nebo do oběhu
(hmotnost, počet obrátek)

Nově vyrobené obaly – 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

MĚŘÍCÍ
BOD

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.

VYŘAZENÉ OBALY Z OBĚHU
(hmotnost, počet kusů)

struktura výkazu
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S3 Statistická evidence plastových
nákupních tašek
V tomto listu výkazu prosím evidujte lehké plastové nákupní tašky, jejichž tloušťka je
15 < 50 mikronů a velmi lehké plastové nákupní tašky (< 15 mikronů), tak jak jsou definovány
ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720. Evidence se týká jak celkové
hmotnosti těchto odnosných tašek, tak i celkového počtu kusů ve sledovaném čtvrtletí. Tato
evidence je pouze statistická a nemá vliv na výši odměny společnosti EKO-KOM.
Odnosné tašky jakožto obaly, jež jsou uvedeny na trh, by měly být evidovány zároveň
ve výkazu o zpoplatněných obalech.

Přehled vedení evidence plastových tašek a případného povinného poplatku v maloobchodě
Povinný poplatek
v maloobchodě

Evidence EKO-KOM

Druh plastové tašky

Tloušťka stěny

Příklad

Velmi lehká plastová
nákupní taška

< 15 mikronů

sáček na zeleninu,
pečivo

NE

ANO - prodejní

J1-1A

ANO

S3

Velmi lehká plastová
nákupní taška

< 15 mikronů

sáček na šroubky

ANO

ANO - prodejní

J1-1A

ANO

S3

Lehká plastová
nákupní taška

15 < 50 mikronů

ANO

ANO - přepravní

J1-1B

ANO

S3

„Těžká“ plastová
nákupní taška

≥ 50 mikronů

ANO

ANO - přepravní

J1-1B

NE

Zpoplatnění do EKO-KOMu / tuny

Statistická evidence / kusy a tuny

struktura výkazu

27

J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4 O1-1A O1-1B O1-1K O1-2A O1-2B O1-2K

O1-3

obsah

O1-3K O2 O3 O4 S1 S2 S3

Sloupce výkazu
Primární

Pevné, pevné duté do 3 L

Materiál obalu pochází z primárního
zdroje surovin. V případě, že
obsahuje i recyklát, ale není možné
prokazatelně určit množství, bere se
surovina jako primární.

Jsou všechny obaly, které drží svůj
tvar (u plastů např. výplně z EPS,
výlisky na různé výrobky, vázací
PET pásky apod.) a dále pak obaly
jako PET lahve, láhve na detergenty,
kyblíky, plechovky apod. do objemu
tří litrů včetně.

Recyklát

20 g

primární surovina

10 g

Prokazatelný obsah recyklovaných
materiálů v obalu na základě např.
specifikačního listu.

recyklát

Měkké, flexibilní
Do této skupiny obalů patří všechny typy
obalových folií a sáčků.
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Vyrobené, nakoupené v ČR

Importované do ČR

Do sloupce vyrobené, nakoupené v ČR je třeba
evidovat veškeré obaly, které Vaše společnost uvádí
na trh a také obaly, které Vaše společnost nakoupí
od tuzemského dodavatele a dále distribuuje, tedy
veškeré obaly, které Vaše společnost uvádí do oběhu.

Do sloupce importované do ČR je třeba evidovat obaly
uvedené na trh bez ohledu na zemi původu. Na výši
zpoplatnění obalu nemá vliv, jestli bude údaj o váze obalů
v rámci druhu (např. prodejní obal) zařazen do sloupečku
„Vyrobené, nakoupené v ČR“ nebo „Importované do ČR“.

obsah

Řádky výkazu
Druhy plastů (PET, PE, PVC, PP, PS, …)

Transparentní
Obaly vyrobené z materiálu bez
viditelného zabarvení, zcela průhledné.

na obalech již dobrovolná.
Číselný
kód

Písemný kód

Nejčastější použití

Vlastnosti, příklady

1

PET

lahve, blistry

čiré a lesklé, tuhé málo poddajné – blistr
a lahev (nápoje ale i prostředky na nádobí,
pěna do koupele)

Obaly z PETu, které jsou probarveny
(pigmentované), ale jsou průhledné.

2

PE-HD (high density
– vysokohustotní)

lahve, dózy

lahve neprůhledné, probarvené nebo
zamlžené, pružné, poddajné na mycí
prostředky, šampony, pěny do koupele,
dózy na dehydrované potraviny

PET – neprůhledné barevné

2

sáčky

šustivé sáčky a odnosné tašky

Obaly z PETu, které jsou probarveny
a jsou zcela neprůhledné (pigmentované).

PE-HD (high density
– vysokohustotní)
> 50 mikronů

4

PE-LD (low density
– nízkohustotní)

fólie

pružné a poddajné – streč fólie, skupinová
balení vod, kvalitnější odnosné tašky

5

PP

sáčky

hlavně matné, ale i lesklé (např. balení
cukrovinek, tyčinek, sušenek, brambůrků,
kávy, sušených plodů, dehydrovaných
potravin) – má dobré bariérové vlastnosti
a dobrou kvalitu potisku

6

XPS

termoboxy, kelímky
na horké nápoje

vytlačovaný pěnový polystyren; obal
nejčastěji používaný na termoboxy na jídlo
a nápojové kelímky

6

EPS

ochrana křehkých
výrobků

obal z pěnového polystyrenu, který je
nejčastěji používaný na výplně a ochranu
křehkých výrobků

3

PVC

používané jako pružné a poddajné fólie

Biologicky rozložitelné

znamená aerobní nebo anaerobní rozklad
odpadů z obalů; oxo-rozložitelný plastový
obal se nepovažuje za obal rozložitelný
biologickým rozkladem

PET – průhledné barevné

Barevné
Obaly, průhledné se zabarvením či zcela
probarvené (pigmentované).
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Mnoho obalů je označeno materiálovým označením, avšak v České republice je tato informace

obsah

Příklady vedení evidence
Názorné ukázky evidence obalů
1. Průhledná modrá PET láhev (objem 1,5 L) s nápojem s víčkem a s ručně oddělitelným PVC shrink sleevem (s perforací)
po 6 ks ve fólii, na paletě EUR, fixováno na paletě stretch fólií.
Firma vyrábí a prodává v České republice nápoje, které balí do PET lahví. 6 kusů lahví je zabaleno do fólie.

Víčko

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: pevný plast PE
Obsah recyklátu: 0 %
Barva: modrá

Evidence: List J1-2A; Obchodní;
Pevné, pevné duté do 3 L; Primární;
Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty;
PE; Barevné

75 % hmotnosti

se bude evidovat jako primární,
vyrobené, nakoupené v ČR

Lahev

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: pevný dutý plast do 3 L, PET
Obsah recyklátu: 25 %
Barva: průhledná, modrá

25 % hmotnosti

se bude evidovat

jako recyklát, vyrobené,
nakoupené v ČR

J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4 O1-

Evidence: List J1-2A; Obchodní; Pevné, pevné duté do 3 L; Primární a Recyklát; Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty; PET; Průhledné barevné
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PVC shrink sleeve

Ručně oddělitelný PVC shrink sleeve (s perforací)
Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: měkký plast PVC
Obsah recyklátu: 0 %
Barva: barevná

Evidence: List J1-2A; Obchodní; Měkké, flexibilní; Primární;
Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty; PVC; Barevné

J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4 O1-1A

O1-1K O1-2A

Fólie, ve které je zabaleno 6ks PET lahví
Typ použití: pro jedno použití

Typ obalu: skupinový
Druh materiálu: měkký plast PE
Obsah recyklátu: 0 %
Barva: průhledná

Evidence: List J1-2B; Skupinové; Měkké, flexibilní; Primární;
Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty; PE; transparentní
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J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4

O1-

J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4 O1-

Fólie, stretch fólie, která fixuje výrobek na paletě
Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: přepravní
Druh materiálu: měkký plast PE
Obsah recyklátu: 0 %
Barva: transparentní

Evidence: List J1-2B; Přepravní; Měkké, flexibilní; Primární;
Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty; PE; transparentní
O1-1B O1-1K O1-2A O1-2B O1-2K

O1-3

O1-3K O2 O3 O4 S1 S2 S3

Paleta EUR

Typ použití: opakované použití
Typ obalu: přepravní
Druh materiálu: dřevo
Evidence: List O1-2B; Přepravní; Primární; Vyrobené, nakoupené v ČR;
Dřevo; Dřevo a Dřevotříska
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2. Krabička s léčivy v blistru
Firma vyrábí a prodává v České republice léčiva,
která balí do krabiček s blistry.

Krabička:

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: papír
Obsah recyklátu: N/A (v případě neznámého množství recyklátu
je materiál považován za Primární)
Evidence: List J1-1A; Obchodní, Primární; Vyrobené, nakoupené
v ČR; Papír
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J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4 O1-1A

Pokud by plast PVC převažoval z více
než 95 %, pak evidujeme váhu celého
obalu jako plast PVC.

J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4

Blister

Typ použití: pro jedno použití

Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: 90 % PVC, 10 % hliník (Al)
Obsah recyklátu: 0 %
Barva: stříbrná

Evidence: Vzhledem k tomu, že se jedná o kompozitní obal,
musíme takový obal evidovat na dvou různých listech:
List J1-1A; Obchodní; Pevné, pevné duté do 3 L; Primární;
Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty; Plasty; Kompozitní; barevné
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J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

Dále rozpad po materiálech:
List J1-1K; Obchodní; Prodejní; Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty; PVC;
90 % hmotnosti obalu
List J1-1K; Obchodní; Prodejní; Vyrobené, nakoupené v ČR; Kovy; Al;
10 % hmotnosti obalu

3. Sud s chemikálií – průmyslový obal
Firma vyrábí a prodává v České republice chemikálie,
které balí do kovových sudů.
Výrobek – chemikálie není určen pro spotřebitele.

Sud:

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: průmyslový, objem 10 L
Druh materiálu: kovy Fe
Obsah recyklátu: 0 %

Evidence: List J1-3; Průmyslové; Neobsahují nápoje; Pevné, pevné duté;
Primární; Vyrobené, nakoupené v ČR; Kovy, Fe
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J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4 O1-1A

4. Nápojový karton plněný rajčatovým protlakem, balený po 6 kusech v krabici z vlnité lepenky
Firma dováží importuje a prodává v České republice rajčatový protlak balený v nápojovém kartonu. 6 ks je zabaleno v krabici z vlnité lepenky.
Rajčatový protlak není dle platné legislativy v ČR považován za nápoj.

Nápojový karton = kompozitní obal,

proto ho evidujeme na dvou různých
listech.

Nápojový karton

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: nápojový karton, složení:
75 % papír, 20 % PE, 5 % hliník (Al)
Obsah recyklátu: 0 %

J1-1A J1-1B J1-1K J1-2A J1-2B J1-2K J1-3 J1-3K J2 J3 J4

Evidence: Vzhledem k tomu, že se jedná o Nápojový karton,

tedy kompozitní obal, musíme jej evidovat na dvou různých listech:
List J1-1A; Obchodní; Pevné, pevné duté do 3 L; Primární;
Celou váhu obalu: Importované do ČR; Nápojový karton
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J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

Dále rozpad po materiálech:
List J1-1K; Obchodní; Prodejní; Importované do ČR; Plasty; PE;

J1-3K

20 % hmotnosti obalu
List J1-1K, Obchodní; Prodejní; Importované do ČR; Kovy; Al; 5 % hmotnosti
obalu
List J1-1K, Obchodní; Prodejní; Importované do ČR; Papír a vlnitá lepenka;
75 % hmotnosti obalu

Krabice z vlnité lepenky

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: skupinový
Druh materiálu: vlnitá lepenka
Obsah recyklátu: 0 %
Evidence: List J1-1B, Obchodní; Skupinové;

Primární; Importované do ČR; Papír; Vlnitá lepenka

J1-1A
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J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4

Import pro vlastní spotřebu = uvedení obalu na trh
5. Sud s chemikálií, balený po 6 ks na jednorázové paletě,
sudy jsou fixovány kovovou vázací páskou

Firma importuje do České republiky surovinu v 50 L plastových sudech
pro jedno použití. Surovinu tato firma zpracuje a sudy končí v této firmě
v odpadu.

Sud a víko

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: průmyslový
Druh materiálu: pevný dutý plast PE
Barva: neprůhledná bílá
Obsah recyklátu: 0 %
Evidence: List J1-3; Průmyslové; Neobsahují
nápoje; Pevné, pevné duté; Primární; Importované
do ČR; Plasty; PE; Barevné

Paleta

Vázací páska

Evidence: List J1-3; Průmyslové;
Neobsahují nápoje; Primární; Importované
do ČR; Dřevo; Dřevo a Dřevotříska

Evidence: List J1-3; Průmyslové;
Neobsahují nápoje; Pevné, pevné duté;
Primární; Importované do ČR; Kovy; Fe

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: průmyslový
Druh materiálu: dřevo
Obsah recyklátu: 0 %
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Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: průmyslový
Druh materiálu: Fe
Obsah recyklátu: 0 %

J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4

6. Ovocná přesnídávka
Firma vyrábí přesnídávku balenou do kapsičky.
Kapsička je uzavřená plastovým víčkem.
Přesnídávka není nápoj.

Kapsička je kompozitní obal,
proto ho evidujeme

na dvou různých listech.

Víčko

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: Pevný plast, PE
Obsah recyklátu: 0 %
Barva: červená
Evidence:
List J1-1A: Obchodní; Pevné, pevné duté
do 3 L; Primární; Vyrobené, nakoupené
v ČR; Plasty; PE; barevné

Kapsička

Typ použití: pro jedno použití
J1-1A J1-1B J1-1K J1-2A J1-2B J1-2K J1-3 J1-3K J2 J3 J4
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: kompozitní plast (PET, PE, Al a jiné materiály). Součet materiálů
J1-1A J1-1B J1-1K J1-2A J1-2B J1-2K
z plastu převažuje z více než 70 %, proto zařadíme obal jako Kompozitní plast.
Obsah recyklátu: 0 %
Evidence: List J1-1A: Obchodní; Měkké, flexibilní; Primární; Vyrobené,

nakoupené v ČR; Kompozitní plast; Barevné; musíme jej evidovat na dvou
různých listech:
Dále rozpad po materiálech:
List J1-1K; Obchodní; Prodejní; Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty; PET;
14 % hmotnosti obalu
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J1-3 J1-3K

List J1-1K, Obchodní; Prodejní; Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty; PE;

69 % hmotnosti obal
List J1-1K, Obchodní; Prodejní; Vyrobené, nakoupené v ČR; Kovy; Al; 11
% hmotnosti obalu
List J1-1K, Obchodní; Prodejní; Vyrobené, nakoupené v ČR; Jiné;
6 % hmotnosti obalu

7. Televize zabalená do krabice z vlnité lepenky
Firma importuje ze zahraničí televize zabalené do krabic z vlnité lepenky.
Krabice obsahuje sáčky z PE a díly z polystyrenu pro větší ochranu produktu.

Krabice

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: vlnitá lepenka
Obsah recyklátu: 0 %
Evidence:

List J1-1A: Obchodní; Primární; Importované do ČR;
Papír, Vlnitá lepenka

Díly z polystyrenu

Sáčky z PE

Evidence: List J1-1A, Obchodní; Prodejní;
Pevné, pevné duté do 3 L, Primární;
Importované do ČR, Plasty, EPS, barevné

Evidence: List J1-1A, Obchodní; Prodejní;
Měkké, flexibilní, Primární; Importované do ČR;
Plasty; PE; transparentní

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: EPS
Obsah recyklátu: 0 %
Barva: bílá
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Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: PE
Obsah recyklátu: 0 %
Barva: čirá

J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2

8. Obal na vejce 30 ks
Společnost balí a prodává v ČR vejce na proložkách pro 30 ks,
zabalených do PE folie, s volně vloženou papírovou etiketou

Proložka

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: nasávaná kartonáž
Obsah recyklátu: 100 % (pro názorný příklad uvádíme 100 %
recyklátu, vycházejte ze specifikace obalu)
Evidence: List J1-1A, Obchodní; Prodejní; Recyklát;
Vyrobené, nakoupené v ČR; Papír; Nasávaná kartonáž

Papírová etiketa

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: papír
Obsah recyklátu: 0 %
Evidence: List J1-1A, Obchodní;
Prodejní; Primární; Vyrobené,
nakoupené v ČR; Papír; Papír
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Folie

Typ použití: pro jedno použití
Typ obalu: prodejní
Druh materiálu: PE
Obsah recyklátu: 0 %
Barva: čirá
Evidence: List J1-1A, Obchodní;
Prodejní; Měkké, flexibilní, Primární;
Vyrobené, nakoupené v ČR; Plasty;
PE; transparentní

J1-1A

J1-1B

J1-1K

J1-2A

J1-2B

J1-2K

J1-3

J1-3K

J2 J3 J4

Slovník pojmů
Pojem

Vysvětlení

Al

Obal z hliníku, kde hliník převládá minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Biologicky rozložitelné

Obaly, kde biologicky rozložitelný materiál převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným plastovým polymerem, případně
minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem; biologickým rozkladem je aerobní nebo anaerobní rozklad odpadů z obalů.

Dřevo

Obal ze dřeva, kde dřevěné či dřevotřískové části převládají minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Dřevotříska

Obal vyráběný z roztřískovaného dřeva nejčastěji ve formě desek.

EPS

Obal z pěnového polystyrenu, který je nejčastěji používaný na výplně a ochranu křehkých výrobků a kde EPS převládá
minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným plastovým polymerem, případně minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Exportované

Obaly, které Vaše firma uvede na trh mimo území České republiky, tj. vyveze; za tyto obaly nejsou účtovány poplatky,
protože se k nim neváže povinnost zpětného odběru a využití; podléhají pouze evidenční povinnosti.

Fe

Obal ze železa, kde železo převládá minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Hladká lepenka

Obal z kartonu o vyšší plošné hmotnosti vzniklý strojním slisováním za mokra dvou a více vrstev papíru, plošná hmotnost
je od 150 g/m2, kde hladká lepenka převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným papírovým materiálem,
případně minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Importované

Znamená přeshraniční přeprava a dovoz obalů; nezáleží, zda z EU nebo mimo EU.

Jedno použití
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Obaly, které nevyhovují kritériím § 13 odst. 3, tzn., že jim nebylo organizačně zajištěno opakované použití způsobem
podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 a jsou tedy považovány za jednorázové.

Jiné

Obaly z jiných materiálů, které převládají minimálně z 95 % hmotnosti, například keramika.

Jiné plasty

Obaly z jiných typů plastových polymerů než jsou uvedené ve výkazu, kde jiné plasty převládají minimálně z 70 % hmotnosti
nad jiným plastovým polymerem, případně minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Kompozit s nedřevěnými částmi

Kompozitní obal ze dřeva, kde více než 5 % hmotnosti tvoří jiný materiál.

Kompozitní Al

Kompozitní obal složený z hliníku a železa, kde hliník převládá a zároveň nedosahuje 95 % hmotnosti. Nebo hliník převažuje
minimálně ze 70 % a nedosahuje 95 % nad jiným materiálem.

obsah
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Kompozitní Fe

Kompozitní obal složený ze železa a hliníku, kde železo převládá a zároveň nedosahuje 95 % hmotnosti. Nebo železo převažuje
minimálně ze 70 % a nedosahuje 95 % nad jiným materiálem.

Kompozitní materiál

Kompozitní obal, kde žádný z materiálů nedosahuje 70 % hmotnosti.

Kompozitní papír

Kompozitní obal kde papírová část převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným materiálem, ale nedosahuje 95 %.

Kompozitní plast

Kompozitní obal kde plastová část převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným materiálem, ale nedosahuje 95 %.

Měkký, flexibilní

Do skupiny měkkých obalů patří všechny typy obalových folií a sáčků.

Nápojový karton

Obal složený z několika materiálových vrstev (nejčastěji papír, plast a hliník), který je určen na nápoje a potraviny
(mléko, džus, smetana atd.).

Nasávaná kartonáž

Obal vyrobený z buničiny nebo recyklovaného sběrového papíru např. plata na vajíčka a ovoce, ochranné výplně kartonů,
přepravní palety apod., kde nasávaná kartonáž převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným papírovým materiálem,
případně minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Neobsahují nápoje

Mezi obaly neobsahující nápoje, patří všechny typy obalů, kromě těch, které jsou používané na vodu, nealkoholické nápoje, alkoholické
nápoje, džusy, ovocné šťávy, sirupy a jiné nápoje z koncentrátu, mléko, jogurtové nápoje, tekuté občerstvení a instantní nápoje.

Neplacený

Obal je považován za Neplacený v případě, že Vaše firma i Váš odběratel mají uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění.
Mezi Vaší firmou a Vaším odběratelem došlo k dohodě, že za Vámi dodávané obaly bude poplatek hradit Váš odběratel
a máte to jasně písemně deklarováno ve Vašich obchodních podmínkách.

Neprůhledné barevné PET

Obaly z PETu, které jsou probarveny (pigmentované) a jsou zcela neprůhledné.

Obal

Je libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci
výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele.

Obalový prostředek

Výrobek nebo materiál, z něhož je obal vyroben nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více částí. Např. prázdná lahev,
krabice či plechovka.

Obchodní

Obal používaný pro distribuci do obchodu; zboží v těchto obalech je určeno pro spotřebitele.

Obsahují nápoje

Mezi obaly na nápoje, patří například nápojové lahve nebo nápojové obaly z kompozitních materiálů používané na vodu, nealkoholické
nápoje, alkoholické nápoje, džusy, ovocné šťávy, sirupy a jiné nápoje z koncentrátu, mléko, jogurtové nápoje, tekuté občerstvení
a instantní nápoje.

Opakovaně použitelné obaly

Jsou-li na trh nebo do oběhu uvedeny opakovaně použitelné obaly, pro které je opakované použití organizačně zajištěno způsobem
podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu, platí, že pro tyto obaly byl zajištěn zpětný odběr a využití, jestliže z těchto
obalů nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 70 % hmotnostních.
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Papír

Obal z papíru do gramáže 150 g/m2, kde papír převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným papírovým materiálem,
případně minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

PE

Polyethylen; obal, který existuje v různých variantách, např. vysoko hustotní (HD-PE) či nízko hustotní (LD-PE), kde PE převládá
minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným plastovým polymerem, případně minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

PET

Polyethylentereftalát; obal, kde PET převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným plastovým polymerem, případně
minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Pevné, pevné duté do 3 L

Jsou všechny obaly, které drží svůj tvar (výplně z EPS, výlisky na různé výrobky, vázací PET pásky apod.) a dále pak obaly jako
PET lahve, láhve na detergenty, kyblíky, plechovky apod. do objemu tří litrů včetně.

Pevné duté nad 3 L

Jsou obaly jako PET lahve, láhve na detergenty, kyblíky, plechovky apod. s objemem nad 3 litry.

Plasty

Známé také pod názvem plastické hmoty, označují řadu syntetických nebo polosyntetických organických sloučenin,
polymerních materiálů.

PP

Polypropylen; obal, kde PP převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným plastovým polymerem,
případně minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Primární

Materiál obalu pochází z primárního zdroje surovin. V případě, že obsahuje i recyklát, ale není možné prokazatelně určit množství
recyklátu, bere se surovina jako primární.

Prodejní

Obal, který v místě nákupu tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele.

Průhledné barevné PET

Obaly z PETu, které jsou probarveny (pigmentované), ale jsou průhledné.

Průmyslový

Obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele. Jiný konečný uživatel je podnikající
právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje obaly pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu.

Předplacený

Obal je považován za Předplacený v případě, že společnost, od které Vaše firma nakupuje balené zboží, již má uzavřenu Smlouvu
o sdruženém plnění a za obaly, které Vám dodává, odvádí poplatek do systému EKO-KOM.

Přepravní

Obal, který má usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak,
aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození.

PS

Polystyren; obal, kde PS převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným plastovým polymerem, případně minimálně z 95 %
hmotnosti nad jiným materiálem.

PVC

Polyvinylchlorid; obal, kde PVC převládá minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným plastovým polymerem, případně minimálně z 95 %
hmotnosti nad jiným materiálem.

Recyklát

Prokazatelný obsah recyklovaných materiálů v obalu na základě např. specifikačního listu.

Ruční oddělitelnost

Obal složený z více druhů materiálů, které jdou od sebe ručně oddělit. Tyto materiály musí být evidovány zvlášť.

Skupinový

Obal, který v místě nákupu tvoří skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému
konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a můžou být z výrobku odstraněny,
aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti.

Transparentní

Obaly vyrobené z materiálu bez viditelného zabarvení, zcela průhledné.

Vlnitá lepenka

Obal, který se skládá minimálně z jedné vlnité vrstvy a dvou nebo více hladkých vrstev papíru, kde vlnitá lepenka převládá
minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným papírovým materiálem, případně minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Vyrobené, nakoupené v ČR

Je použití obalových prostředků k zabalení vlastních výrobků (zboží), případně nakoupení již balených výrobků (zboží)
od dodavatele v České republice.

XPS

Vytlačovaný pěnový Polystyren; obal nejčastěji používaný na termoboxy na jídlo a nápojové kelímky, kde XPS převládá
minimálně z 70 % hmotnosti nad jiným plastovým polymerem, případně minimálně z 95 % hmotnosti nad jiným materiálem.

Zpoplatněný

Obal, za který Vaše firma platí poplatek do systému EKO-KOM. Aktuálně mají vliv na výši poplatku pouze obaly
uváděné na listech J1-1A; J1-1B; J1-2A; J1-2B a J1-3.

Seznam odkazů
AKTUÁLNÍ ČTVRTLETNÍ VÝKAZ A METODIKA K JEHO VYPLNĚNÍ: https://www.ekokom.cz/cz/klienti/ctvrtletni-vykazy
Ministerstvo životního prostředí: http://www.mzp.cz/
Stanoviska v případě pochybností, zda určitý typ výrobku je či není
obalem: http://www.mzp.cz/cz/stanoviska_mzp
Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/
Ministerstvo zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/
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Česká obchodní inspekce: https://www.coi.cz/
Státní zemědělská a potravinářská inspekce: http://www.szpi.gov.cz/
Česká inspekce životního prostředí: http://www.cizp.cz/
Celní správa ČR: https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx

obsah

Osobní konzultace
Rádi Vám poradíme při osobní konzultaci.
Není třeba si termín domlouvat předem.
Jsme Vám k dispozici každý pracovní den
od 8.00 do 16.30 hod.
na adrese:
EKO-KOM, a. s.
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
Česká republika
GPS souřadnice:
50°3‘42“N, 14°25‘35“E
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Městskou hromadnou dopravou:

Autem:

Nejlepší je využít metro, společnost EKO-KOM, a. s. sídlí poblíž

Pojedete-li směrem z centra Prahy, odbočíte z magistrály na prvním

stanice „Vyšehrad“ na trase C. Od stanice metra se vydáte směrem

sjezdu za Nuselským mostem. Pojedete-li směrem do centra Prahy,

ke Kongresovému centru Praha. Starší budovu (dříve Palác kultury)

odbočíte z magistrály na sjezdu směrem na Vyšehrad. Z obou sjezdů

budete míjet (po Vaší levici) a před sebou uvidíte novou část. Před

se dostanete na kruhový objezd, z něho sjedete do podzemního

vchodem do budovy je skleněný pylon, na kterém uvidíte logo

parkoviště Kongresového centra Praha (po Vaší levici bude čerpací

EKO-KOM. (Tato trasa je na plánku vyznačena červeně.)

stanice ÖMV). (Tyto trasy jsou na plánku vyznačeny modře.)

obsah

Kontakty

EKO-KOM, a. s., klientské oddělení
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Česká republika
tel: +420 729 848 444–445, +420 261 176 256
e-mail: info@ekokom.cz
www.ekokom.cz

Zapojení do systému EKO-KOM

Fakturace, urgence plateb

tel: +420 729 848 444, +420 261 176 256,

tel: +420 729 848 450

+420 729 848 445, +420 261 176 257

e-mail: pohledavky@ekokom.cz

e-mail: info@ekokom.cz
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Evidence obalů, výkazy o produkci obalů

Požadavky na obaly uváděné na trh, značení obalů

tel: +420 729 848 430

tel: +420 729 848 460

e-mail: evidence@ekokom.cz

e-mail: kolar@ekokom.cz

obsah

