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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství. Především se 

zaměřuje na čtvrtletní výkaz množství obalů, které společnost uvádí do oběhu. Cílem práce je analýza 

procesu vykazování odpadu z obalů, nalezení slabých míst a návrhy opatření, která pomohou zlepšit 

celý tento proces, zjednoduší práci a sníží náklady na poplatcích za odpady z obalů. Práce je rozdělena 

do čtyř základních částí. První část obsahuje stručný popis společnosti. Druhá část se zaměřuje na 

legislativu v oblasti hospodaření s odpady. Třetí část představuje analýzu systému hospodaření 

s odpady ve vybrané společnosti. Čtvrtá část předkládá návrhy a doporučení pro zlepšení systému 

evidence odpadu z obalů.  

Klíčová slova: EKO-KOM, čtvrtletní výkaz, odpad, obal, evidence 

 

Summary  

This thesis is focused on the issue of waste management. Above all, it is focused on the quarterly 

statement of the quantity of packaging, which the company puts into circulation. The aim of the work 

is to analyze the process of reporting from packaging waste, find weaknesses and propose measures, 

which will help to improve all of this process, simplify work and reduce the cost of packaging waste. 

The thesis is divided into four basic parts. The first part includes short description of the company. 

The second part focuses on legislation in the field of waste management. The third part presents the 

analysis of the waste management in the selected company. The fourth part includes design 

recommendations for improving the evidence of waste management. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou produkce odpadů, zejména odpadů 

z obalových materiálů v konkrétním průmyslovém podniku (firma si nepřeje být v práci 

zmíněna). Ve společnosti pracuji na oddělení řízení obalů a v rámci diplomové práce jsem 

byl pověřen zpracováním této problematiky, odhalením nedostatků a navržením zlepšení 

procesu vykazování odpadu z obalů.   

Podle platného zákona 185/2001 Sb. O odpadech, je každý podnikatelský subjekt 

povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadů. Neexistuje žádná firma, ve které by při 

její činnosti nedocházelo ke vzniku odpadu. Všichni, kdo produkují odpad, jsou zároveň 

původcem a vztahují se na ně povinnosti stanovené zákonem o odpadech. Výjimkou jsou 

nepodnikající fyzické osoby. Pro komunální odpad, který vzniká na území obce a má původ 

v činnosti fyzických osob, je původcem odpadu obec.  

Obecně lze říci, že jsou odpady jevem neefektivního nakládání s neobnovitelnými 

přírodními zdroji a zároveň jsou zdrojem surovin a energie, jejichž význam stále roste. 

Důležitým nástrojem pro snižování materiálové a energetické náročnosti a prevence vzniku 

odpadů je zavedení nejlepších dostupných technik, a to nejen ve výrobě, ale také v oblasti 

nakládání s odpady. V rostoucí míře se prosazuje odpovědnost výrobců za celý cyklus 

výroby a spotřeby, včetně využití a recyklace vybraných odpadů.  

Mezi zákonné povinnosti patří povinnost vznikající odpady shromažďovat a třídit 

podle jednotlivých druhů a kategorií. O vzniku odpadů musí původce vést jejich průběžnou 

evidenci.  

Kontrolu správného nakládání s odpady ve firmách provádí příslušná obec (případně 

úřad městské části) a Česká inspekce životního prostředí. Tato povinnost je problematicky 

vymahatelná. Zákon totiž nestanovuje, kolik toho musí firma vytřídit. Změnit to může  

až nový zákon o odpadech, podle kterého budou muset i právnické osoby recyklovat určité 

množství papíru, plastů, skla a kovů. Také lze počítat s nárůstem cen za likvidaci směsného 

odpadu z důvodů zákazu skládkování směsných odpadů od roku 2024.  

Podle Zákona č. 477/2001 Sb. (dále jen Zákon o obalech) je každá společnost jako 

subjekt, který uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, povinna vést evidenci 

o obalech. 
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Analyzovaná společnost má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění  

se společností EKO-KOM, a.s. jako MŽP stanovenou Autorizovanou obalovou společností. 

Plní tak povinnosti ze Zákona o obalech dle § 10 – Zpětný odběr a §12 - Využití odpadu 

z obalů. V souladu se zákonem o obalech jsou výkazy, týkající se množství odpadu z obalů 

důvěrné a slouží pouze pro potřeby společnosti EKO-KOM, a.s. 

K evidenci obalů slouží Čtvrtletní výkaz o produkci obalů (dále jen Výkaz), jehož 

předlohu sestavuje společnost EKO-KOM a.s., která sbírá výkazy od všech společností,  

se kterými má smluvní vztah a následně je zpracovává do ročních výkazů pro MŽP.  

Za každý druh obalu se platí určitý poplatek dle aktuálního ceníku, s rozlišením 

obchodního a průmyslového obalu. Analyzovaná společnost platí poplatky pouze  

za průmyslové obaly, protože své produkty neprodává konečným zákazníkům.  

Firma splňuje zákonnou povinnost vést evidenci obalů, nemá však vypracovaný 

podrobnější způsob evidence odpadu z obalů. Jednorázové i opakovaně používané obaly, 

které firma vyváží k zákazníkům, má v evidenci. Největším kamenem úrazu jsou však 

materiály, které se importují od zahraničních dodavatelů v jednorázových obalech (tvoří  

až 98,5 % dováženého materiálu). Pro ně nelze vést evidenci všech druhů a jejich vah.  

Společnost EKO-KOM, a.s. spolupracuje s pověřenými auditorskými firmami  

a provádí tak pravidelné kontroly dat uvedených na odeslaných výkazech (kontrola 

správnosti vykazovaných obalů). Tyto audity jsou zpravidla jednou za 4 roky (dle objemu 

produkce odpadů), ne však častěji než jedenkrát za 6 měsíců. 

Před samotným auditem je třeba připravit podklady a dále spolupracovat na vysvětlení 

případných neshod. Součástí auditu bývá také kontrola – převážení vybraných vzorků 

obalového materiálu.  

Na základě auditu, který proběhl v roce 2013 za období 4. čtvrtletí 2012 a 1. čtvrtletí 

2013, se v této lokaci zjistily závažné nedostatky v podkladech pro výpočet množství 

importovaných průmyslových obalů, které jsou vykazovány na základě údajů o množství 

odpadů poskytnutých svozovou společností. Z celkového množství se část odpadů, které 

nejsou považovány za importované průmyslové obaly, odečetla. Provedený odpočet  

na základě konstant považoval auditor za neprůkazný. Důsledkem této nesprávnosti byl 

generován nedoplatek ve výši 118 947 Kč. Jednalo se o významnou odchylku, která vedla 
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podnik ke změně filozofie evidence obalů. Z výsledků auditu byla fakturována částka 

270 000 Kč za nesprávně uváděná data. [5] 

Dále byl proveden audit v roce 2017, který kontroloval výkazy za období  

1. a 2. čtvrtletí roku 2017. Za toto období bylo ve výpočtu množství importovaných 

průmyslových obalů identifikováno užití nesprávného údaje o poměru mezi zbožím 

dodaným tuzemskými dodavateli a importovaným ze zahraničí. Procento zboží dodaného 

zahraničními dodavateli auditor vypočítal na základě údajů o množství naskladněných 

materiálů dle systému SAP. Celkovým výsledkem byl generován přeplatek ve výši 139 364 

Kč. Podnik platí čtvrtletně přibližně 150 000 Kč (částka ročně stoupá v řádech tisíců Kč). 

[5] 

Hlavním cílem této diplomové práce je analýza procesu vykazování odpadu z obalů, 

nalezení slabých míst a návrhy řešení, která by nejen ušetřila firmě finanční prostředky, ale 

také zjednodušila proces a zpřesnila data, která jsou do čtvrtletních výkazů vyplňována. Tyto 

skutečnosti mohou firmě pomoci zpřesnit výkazy a vyhnout se tak závažným nedostatkům, 

které by auditoři mohli při následujících auditech zjistit a jejichž následkem  

by mohla být finanční penalizace.  
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Společnost si nepřeje zmínit své jméno. Z tohoto důvodu je její charakteristika pouze 

obecná.  

Jedná se o mezinárodní společnost v oblasti automobilového průmyslu, jejíž kořeny 

sahají až do 19. století, s několika lokacemi v České republice. Každá z nich má  

své autonomní vedení a je samostatná ve své činnosti. Tato práce se zabývá pouze jedinou 

z nich, která sídlí v Moravskoslezském kraji. [20] 

Roční obrat společnosti se pohybuje okolo 44 miliard €. Celkově síť čítá 554 poboček 

po celém světě v 61 zemích a zaměstnává 235 473 pracovníků. [20] 

Firma je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů v oblasti automobilového průmyslu  

a zaměřuje se především na vývoj, projekci, montáž, výrobu a prodej součástek 

montovaných do nových vozů. Jedná se především o brzdové systémy, měřící a navigační 

přístroje, rádia, multimediální výrobky, ovladače klimatizací, palivové dopravní jednotky, 

ostřikovače skel, elektronické systémy karoserií, elektronické systémy  

pro přístrojové desky, elektronické systémy řízení motorů, teplotní, rychlostní a polohové 

senzory, pneumatické sedačkové systémy. [20] 

Většina výrobků se vyváží, především do zemí Evropské unie. Největšími zákazníky 

společnosti jsou VW, Ford, Fiat, GM, Daimler, BMW, PSA a Renault. [20] 

Společnost, o které píši diplomovou práci, zaměstnává 3 500 zaměstnanců. Jedná  

se o jeden z největších výrobních závodů z koncernu, který se zaměřuje na výrobu 

elektronických systémů karosérií, elektronických systémů pro přístrojové desky a pro řízení 

motorů, teplotní senzory, rychlostní senzory, polohové senzory a pneumatické sedačkové 

systémy. [20] 

Výroba se v závodě dělí do 5 částí, kde 2 z nich jsou mimo areál. Každá z těchto částí  

se zaměřuje na jiné portfolio produktů. [5] 

Focus Factory 1 vyrábí karoseriové a podvozkové elektroniky, náhradní díly  

a doplňkové části vozidel. [5] 

Focus Factory 2 vyrábí elektroniku pro řízení motorů, řídící jednotky pro převodová 

ústrojí a palivové systémy. [5] 
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Focus Factory 3 se zaměřuje na výrobu senzorů (hladinové, teplotní, rychlostní, 

polohové). [5] 

Hala S vyrábí masážní a polohovací systémy do sedadel automobilů. [5] 

Poslední budovou je oddělení nákupu, které zajišťuje veškerý nákup dílů do výroby  

a obalů pro vývozy výrobků. [5] 

Obrázek 1 znázorňuje organizační strukturu podniku. Celá společnost má jediného 

ředitele, jemuž jsou podřízeni manažeři, kteří odpovídají za činnosti jednotlivých úseků. [5] 

 

 

Obrázek 1: Organizační struktura závodu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 
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3 LEGISLATIVA V OBLASTI HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Požadavky na hospodaření s odpady upravují dva zákony. Jedná se o zákon  

č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákon č. 477/2001 Sb. O obalech. [3] 

3.1 Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Zákon stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi  

při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného 

rozvoje a také určuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. [8], [9] 

3.1.1 Základní pojmy 

„Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost  

se zbavit“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §3) [21] 

„Nebezpečný odpad – odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností“ 

(zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) Seznam nebezpečných vlastností odpadů je uveden 

v následující tabulce. 

Tabulka 1 znázorňuje přehled všech možností nebezpečných vlastností odpadů. [21] 

 

Tabulka 1: Tabulka nebezpečných vlastností odpadů 

H1 – Výbušnost H2 – Oxidační schopnost H3 – Hořlavost 

H4 – Dráždivost H5 – Škodlivost zdraví H6 – Toxicita 

H7 – Karcinogenita H8 – Žíravost H9 – Infekčnost 

H10 – Teratogenita H11 – Mutagenita 

H12 – Schopnost uvolňovat vysoce 

toxické nebo toxické plyny ve styku 

s vodou, vzduchem nebo kyselinami 

H13 – Senzibilita H14 – Ekotoxicita 

H15 – Schopnost uvolňovat nebezpečné 

látky do životního prostředí při nebo po 

odstraňování 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [21] 
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„Komunální odpad – veškerý odpad, vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob s výjimkou odpadů, vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) [21] 

„Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů,  

na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy  

a kontrola těchto činností“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) [21] 

„Nakládání s odpady – obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, 

doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů“ (zákon č. 185/2001 Sb.  

O odpadech, §4) [21] 

„Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady“ (zákon č. 185/2001 Sb. 

O odpadech, §4) [21] 

„Skladování odpadů – přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po 

dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním“ (zákon  

č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) [21] 

„Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného třídění a předběžného 

skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu“ (zákon č. 185/2001 

Sb. O odpadech, §4) [21] 

„Výkup odpadů – sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou 

oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, 

§4) [21] 

„Úprava odpadů – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění 

jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení 

jejich nebezpečných vlastností“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) [21] 

„Materiálové využití odpadů – způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další 

způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou 

bezprostředního získání energie“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) [21] 
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„Původce odpadu – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,  

při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná  

k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna 

povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba 

odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu“ 

(zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) [21] 

„Distributor – ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost 

po uvedení výrobku na trh“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) [21] 

„Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle 

tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů“ (zákon č. 185/2001 Sb.  

O odpadech, §4) [21] 

„Recyklace odpadů – jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu 

zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, 

včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití  

a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo 

zásypový materiál“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) [21] 

„Uvedení výrobku do oběhu – každé úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné 

osobě v České republice po jeho uvedení na trh“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) 

[21] 

„Dovoz výrobku – propuštění výrobku ze země mimo Evropskou unii na území České 

republiky do celního režimu volného oběhu, uskladnění v celním skladu, aktivního 

zušlechťovacího styku nebo dočasného použití“ (zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, §4) 

[21] 

„Konečný uživatel – právnická nebo fyzická osoba užívající výrobek, na který  

se vztahuje povinnost zpětného odběru, před ukončením jeho životnosti, před jeho 

odevzdáním do místa zpětného odběru nebo odděleného sběru“ (zákon č. 185/2001 Sb.  

O odpadech, §4) [21] 
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3.1.2 Přehled povinností podnikatelských subjektů 

Původce odpadů má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady,  

u kterých nelze zabránit vzniku, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který 

neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

zákonem O odpadech. [18] 

Původci (odpadů) jsou odpovědní za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 

odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení 

do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce.  

Na každou oprávněnou osobu, která převezme odpady do svého vlastnictví, přecházejí 

povinnosti původce. Pro účely nakládání s odpadem musí být veškerý vyprodukovaný odpad 

zařazen podle Katalogu odpadů. Jedná se o šestimístný kód, který určí skupinu, podskupinu 

a druh odpadu. [9] 

Veškerý odpad je potřeba zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením  

a únikem. [8] 

Firmy jsou povinny umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů  

a zařízení a na vyžádání jim předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace 

o nakládání s odpady. [18] 

O odpadech musí být vedena pravidelná evidence (původci vedou evidenci vlastních 

odpadů a oprávněné osoby vedou evidenci vlastních odpadů a odpadů přijatých do zařízení), 

a to za každou samostatnou provozovnu a každý druh odpadu zvlášť. Průběžnou evidenci 

jsou povinny vést všechny podnikatelské subjekty, kterým vzniká odpad a je nutné  

ji archivovat minimálně po dobu 5 let. [4] 

Podnikatelským subjektům je v případě zjištěného porušení zákona kontrolními 

orgány ukládána pokuta. Jsou však uplatňovány i jiné, tedy nejen peněžité, sankce  

za porušování specifických ustanovení zákona o odpadech. [6] 

 



Bc. Vojtěch Vančura: Ekonomické a ekologické aspekty odpadového hospodářství ve 

vybrané průmyslové firmě 

2019  10 

3.2 Zákon č. 477/2001 Sb. O obalech 

Zákon O obalech má za účel chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů 

z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek 

v těchto obalech obsažených. [3] 

Tento zákon se vztahuje k nakládání se všemi druhy obalů, které jsou v České 

republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, 

železniční, letecké a námořní dopravě nebo vnitrozemské plavbě. Pro nakládání s odpady 

z obalů platí stejné právní předpisy jako pro hospodaření s odpady.  

Zákon definuje vlastníkům obalů následující povinnosti: 

• Předcházení vzniku odpadů a stanovení postupů pro snižování množství  

a škodlivosti odpadu z obalů;  

• Opakovaně používat obaly a podporovat systém ekologicky šetrných vratných 

obalů; 

• Zajistit třídění a recyklaci odpadu z obalů; 

• Zajistit využití odpadu z obalů. [3] 

Povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů lze splnit uzavřením Smlouvy  

o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM a.s.)  

nebo převedením vlastnického práva k obalu na jinou osobu. [3] 

3.2.1 Základní pojmy 

„Obal – výrobek, který je zhotovený z materiálu jakékoliv povahy a určený k pojmutí, 

ochraně, manipulaci, dodávce, případně k prezentaci výrobků nebo výrobků určených 

spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň: 

a) V místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného 

uživatele – prodejní obal; 

b) V místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina 

prodávaná spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli nebo slouží jen jako pomůcka 

pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím 

ovlivní jeho vlastnosti – skupinový obal; 
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c) Usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů 

a usnadnit jejich přepravu tak, aby při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému 

poškození – přepravní obal.“ (zákon č. 477/2001 Sb. O obalech, §2) [22] 

„Výrobek – jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu 

na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu“ (zákon č. 477/2001 

Sb. O obalech, §2) [22] 

„Nakládání s obaly – výroba obalů, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo 

do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů“ (zákon č. 477/2001 Sb. 

O obalech, §2) [22] 

„Uvedení obalu na trh – okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně nebo 

spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut 

k předání za účelem distribuce nebo používání. Za uvedení obalu na trh se považuje také 

přeshraniční přeprava obalu nebo baleného výrobku z jiného státu“ (zákon č. 477/2001 Sb. 

O obalech, §2) [22] 

„Uvedení obalu do oběhu – úplatné nebo bezúplatné předání obalu v České republice 

bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem distribuce 

nebo použití s výjimkou uvedení obalu na trh“ (zákon č. 477/2001 Sb. O obalech, §2) [22] 

„Vratný obal – obal, pro který existuje vytvořený způsob vrácení použitého obalu 

osobě, která jej uvedla do oběhu“ (zákon č. 477/2001 Sb. O obalech, §2) [22] 
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4 ANALÝZA SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S ODPADY VE VYBRANÉ 

FIRMĚ 

Vzhledem ke skutečnosti, že firma uvádí na trh obaly a balené výrobky, plynou jí ze 

zákona 477/2001 Sb., O obalech povinnosti zajištění odpadů z obalů, jejich následné třídění 

a recyklaci. Pro splnění těchto povinností má firma uzavřenou Smlouvu  

o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. [14] 

4.1 AOS EKO-KOM, a.s. 

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. působí na našem trhu již od roku 

1997. Jejím úkolem je zajištění sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů. Systém funguje prostřednictvím tříděného sběru v obcích a činností osob 

oprávněných nakládat s odpadem. Ve skutečnosti to znamená, že společnost EKO-KOM, 

a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, pouze se podílí na financování nákladů 

spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. [14] 

Firma tedy uzavírá tzv. Smlouvy o sdruženém plnění s osobami, které uvádějí na trh 

nebo do oběhu obaly. Na základě smluvního vztahu shromažďuje údaje o produkci obalů  

a přijímá platby, jejichž výše závisí na množství vykazovaných obalů. [14] 

Dále EKO-KOM uzavírá tzv. Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu 

z obalů s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Všechny tyto subjekty mají 

povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů,  

na jejímž základě společnost poskytuje finanční prostředky na systémy sběru, třídění  

a využití obalového odpadu. Kromě zajištění zpětného odběru a využití obalů a obalových 

odpadů systém provozuje řadu doprovodných činností, které přispívají k lepšímu fungování. 

Jedná se o činnosti informační, poradenské, výzkumné a vzdělávací. [14] 

Obrázek 2 znázorňuje systém fungování celého systému EKO-KOM. 
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Obrázek 2: Ukázka fungování systému EKO-KOM 

Zdroj: www.ekokom.cz 

 

Ze smlouvy o sdruženém plnění vyplývají pro klienty 3 hlavní povinnosti: 

• Evidence obalů uvedených na trh nebo do oběhu; 

• Čtvrtletní platba Odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů; 

• Roční platba Poplatku za zaevidování do systému sdruženého plnění. [14] 

Klienti systému EKO-KOM nepředkládají evidenci obalů Ministerstvu životního 

prostředí, ale evidují obaly v rámci systému na základě výkazů, které k tomu jsou určeny. 

Ministerstvo životního prostředí obdrží až souhrnnou evidenci obalů společně s aktuálním 

seznamem všech klientů autorizované obalové společnosti. [14] 

Systém EKO-KOM shromažďuje údaje o množství obalů uvedených na trh  

či do oběhu od společností, se kterými má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění. K tomu 
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slouží Čtvrtletní výkaz o produkci obalů. Ve výkazech jsou obaly rozlišeny na obchodní  

a průmyslové. Obchodní obaly se dále dělí na prodejní, skupinové a přepravní. Obaly se také 

člení do skupin podle převládajícího materiálu v souladu se zákonem O obalech (měkké 

plasty, pevné duté plasty, vlnitá lepenka, papír, sklo, kovy, kombinované materiály, dřevo, 

textil a jiné). Ve výkazech se rozlišují obaly pro jedno použití a také opakovaně používané 

obaly. Je nutné i tyto obaly evidovat, neboť část z nich končí v komunálním odpadu a jejich 

evidenci vyžadují státní orgány v souladu se zákonem.  

V praxi se rozlišují 4 možnosti vykazování obalů: 

• Zpoplatněné obaly; 

• Předplacené obaly; 

• Neplacené obaly; 

• Exportované obaly. [13], [14] 

Zpoplatněné obaly jsou obaly, za které firma platí poplatek do systému EKO-KOM. 

Obrázek 3 znázorňuje pohyb obalů od dodavatelů, kde poplatek hradí firma po přijetí  

od dodavatele, jelikož poplatek za jejich uvedení na trh nebo do oběhu v ČR ještě nebyl 

uhrazen. [10], [13], [14] 

 

 

Obrázek 3: Zpoplatněné obaly 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [14] 

 

Předplacené obaly jsou takové, které jsou již uhrazeny dodavatelem. V tomto případě 

nemusí již odvádět poplatky za tyto obaly. Obrázek 4 znázorňuje situaci, kdy dodavatel  

již poplatek uhradil a firma přijímá již předplacené obaly, za které již nemusí hradit poplatky. 

[10], [13], [14] 

 

Dodavatelé
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Obrázek 4: Předplacené obaly 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [14] 

 

Neplacené obaly jsou to v případě, kdy má firma s odběratelem uzavřenou Smlouvu  

o sdruženém plnění. Mezi firmou a odběratelem dojde k dohodě, že za dodávané obaly bude 

hradit poplatek a je to jasně písemně deklarováno v obchodních podmínkách. Obrázek 5 

znázorňuje situaci, kdy firma ani dodavatel nehradí za odpady z obalů, jelikož mají písemně 

stanoveno, že poplatek uhradí odběratel v ČR. [10], [13], [14] 

 

 

Obrázek 5: Neplacené obaly 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [14] 

 

Exportované obaly jsou obaly, které firma uvede na trh mimo území České republiky. 

Jsou tedy osvobozeny od poplatků, protože se k nim neváže povinnost zpětného odběru  

a využití. Podléhají jen evidenční povinnosti. Obrázek 6 znázorňuje situaci, kdy firma 

nehradí poplatky za odpady z obalů, jelikož jsou exportovány mimo ČR k zahraničním 

odběratelům. [10], [13], [14] 

 

 

Obrázek 6: Exportované obaly  

Zdroj: Vlastní zpracování dle [14] 
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Obce a osoby oprávněné nakládat s odpadem předkládají zprávy o objemu odpadu 

předaného k recyklaci v rozlišení dle druhu materiálů, a dále zprávy o množství odpadu, 

který je využit energeticky. EKO-KOM data sečte a předkládá je MŽP, aby se prokázalo 

dosažené míry využití. Tyto údaje o množství obalů uvedených na trh společnostmi  

se považují za důvěrné. I když jsou výkazy strukturovány tak, že informace v nich obsažené 

by neměly mít žádnou komerční hodnotu, nebudou tato data nikdy zpřístupněna třetí osobě. 

EKO-KOM vede registr, kde zapisuje své klienty (osoby, se kterými uzavřela Smlouvu  

o sdruženém plnění) do Seznamu osob, vedeného MŽP. [12] 

Odměna za dané čtvrtletí je vypočítána a fakturovaná klientovi obalové společnosti  

na základě hmotnosti obalů uvedených ve výkazu o produkci obalů za toto období  

a na základě platné poplatkové struktury. [12] 

Výkaz musí být zaslán společnosti EKO-KOM během 30 dní po ukončení čtvrtletí.  

Na základě výkazu je vystavena faktura za uplynulé čtvrtletí a zároveň zálohová faktura  

na následující čtvrtletí, přičemž výše zálohy odpovídá výši účtované částky za minulé 

období. Záloha má splatnost 30 dní. V případě, že se klient zpozdí a dodá výkaz o produkci 

obalů opožděně, zkracuje se lhůta splatnosti zálohové faktury na 10 dní. Po ukončení daného 

období je záloha vyúčtována do 15 dní od obdržení výkazu za příslušné období. Pokud výkaz 

o produkci obalů nebude odeslán nebo nebude zaplacen fakturovaný poplatek, může to být 

důvodem pro odstoupení od smlouvy. Pro sledování plateb je každému klientovi přiděleno 

klientské číslo, pomocí kterého je možné odkazovat se na uhrazení poplatku za obaly. [12] 

Společnosti, které se do systému zapojí, platí čtvrtletně poplatky podle množství obalů 

a fixní poplatek ve výši 1 600 Kč. 800 Kč z této částky zahrnuje administrativní poplatek  

a dalších 800 Kč je poplatek do Státního fondu životního prostředí. Jak vysoká bude 

čtvrtletní platba nelze vždy předem přesně určit bez podrobných údajů o množství obalů. 

[12] 

Tabulka 2 ukazuje počet klientů, registrovaných do systému EKO-KOM a klienty 

uvedený počet obalů, které uvedli na trh v ČR, kolik z těchto obalů bylo vratných a kolik 

naopak nevratných a celkový podíl na trhu v ČR. Z tabulky je vidět, že počet klientů rok  

od roku roste, stejně tak jako počet obalů uvedených na trh, ať se už jedná o vratné  

či nevratné.  
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Tabulka 2: Základní data hospodaření v systému EKO-KOM 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet klientů 20 241 20 233 20 277 20 382 20 586 20 778 

Obaly uvedené 

na trh v ČR (t) 
2 761 722 2 845 928 2 979 976 2 912 907 3 023 010 3 326 520 

Nevratné obaly 

(t) 
866 382 898 651 921 799 968 171 1 032 820 1 091 050 

Vratné obaly 

(t) 
1 895 339 1 947 277 2 058 177 1 944 736 1 990 190 2 235 470 

Podíl na trhu 

obalů v ČR 

(%) 

81 81 81 81 81 81 

Zdroj: www.ekokom.cz 

 

Obrázek 7 představuje tok obalů a financí v celém systému EKO-KOM.  

Oranžové šipky znázorňují tok obalů, kdy si spotřebitelé zakoupí zabalený výrobek  

a následně obal vyhodí do barevného kontejneru na tříděný odpad. Svozové firmy vytříděné 

odpady odvezou na dotřiďovací linky, kde se odpady roztřídí ještě na jednotlivé druhy podle 

jejich dalšího zpracování. Tento upravený odpad dále putuje ke zpracovatelům, kteří  

z něj vyrábí recyklované výrobky.  

Modré šipky znázorňují tok financí. Podnikatelské subjekty (klienti) platí poplatky, 

které jsou jediným zdrojem příjmů celého systému EKO-KOM. 86 % nákladů neziskové 

Autorizované obalové společnosti tvoří přímé náklady sběru a recyklace (zpětný odběr, 

úprava a využití odpadů z obalů a tvorba rezervy). 4 % tvoří náklady na vzdělávání  

a propagaci třídění a recyklaci odpadů. Administrativní náklady společnosti představují 

pouze 2 %. Náklady na provoz systému, jako je evidence obalů a služby klientům, evidence 

odpadů a služby obcím, povinné audity a kontroly, činí celkem 7 %. 1 % představují povinné 

odvody do Státního fondu životního prostředí a daně.  
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Obrázek 7: Princip fungování systému EKO-KOM 

Zdroj: www.ekokom.cz 

 

4.2 Čtvrtletní výkazy 

Čtvrtletní výkaz slouží k poskytnutí informací o množství obalů, které klienti 

společnosti EKO-KOM, a.s. uvedou na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí. Nachází 

se na stránkách společnosti a je k dispozici ve 3 různých formátech. MS Excel 97-2003 

(.xls), MS Excel 2010 (.xlsx) a 602XML Filler (.zfo). V této diplomové práci je využit  

a rozebírám formát MS Excel 97-2003 (.xls). [1] 

Odevzdání výkazu je možné třemi různými způsoby. Zaslání e-mailem na adresu 

vykazy@ekokom.cz je nejrychlejší a nejúspornější způsob odevzdání. Tato e-mailová adresa 

slouží výhradně k přijímání čtvrtletních výkazů a jejich automatickému zpracování. Dalšími 

možnostmi zaslání výkazu jsou také fax a poštovní korespondence. [1]  
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Tabulka 3 zobrazuje termíny pro zaslání výkazů společnosti EKO-KOM.  

 

Tabulka 3: Termíny zaslání výkazů 

Výkaz za období Od Do 

1. čtvrtletí 1. dubna 30. dubna 

2. čtvrtletí 1. července 30. července 

3. čtvrtletí 1. října 30. října 

4. čtvrtletí 1. ledna následujícího roku 30. ledna následujícího roku 

Zdroj: www.ekokom.cz 

 

4.2.1 Titulní strana čtvrtletního výkazu 

Titulní strana obsahuje základní údaje o výkazu, především se jedná o jeho verzi  

a o jaké čtvrtletí kterého roku se jedná (každé čtvrtletí má svou novou verzi výkazu).  

Pod čtvrtletím je prázdné políčko, to slouží pouze pro případ, že by se jednalo o opravu 

původního formuláře, vyplní se zde rubrika „OPRAVNÝ“. Zaškrtávací políčka vyplněných 

listů slouží pouze v případě, že klient zasílá výkaz faxem nebo poštou (nemusí v tomto 

případě zasílat prázdné listy). Pokud zasílá formulář e-mailem, není potřeba nic zaškrtávat. 

[13] 

Následující informace se týkají především společnosti, kdy se vyplňuje název, sídlo, 

e-mail pro příjem faktur, IČ, DIČ a EKOKOM-ID (identifikace společnosti, která začíná 

vždy písmenem a pokračuje 8 číslicemi). Položka „Číslo Vaší objednávky“ je dobrovolné 

políčko, které se vyplňuje pouze v případě, pokud klient vyžaduje uvedení čísla objednávky 

na faktuře. [13] 

Nakonec osoba, která výkaz vyplňuje, musí vyplnit své kontaktní údaje – jméno, 

příjmení, telefonní číslo, fax a e-mail. [13] 

Odhad fakturace automaticky spočítá odměnu, která je fakturovaná za dané období 

(bez DPH). Tento výpočet probíhá pouze z listu 1-1. Po vyplnění výkazu je zapotřebí 

zkontrolovat jeho výši. [13] 

Obrázek 8 je ukázkou, jak vypadá titulní strana každého čtvrtletního výkazu.  



Bc. Vojtěch Vančura: Ekonomické a ekologické aspekty odpadového hospodářství ve 

vybrané průmyslové firmě 

2019  20 

 

 

Obrázek 8: Titulní strana čtvrtletního výkazu o produkci odpadů 

Zdroj: www.ekokom.cz 

 

4.2.2 Jednotlivé části výkazu 

Zásadní je rozdělení obalů na obaly pro jedno použití (podléhají zpoplatnění)  

a pro opakované použití (nezpoplatňují se, pouze se evidují). Obaly pro jedno použití  

se evidují v listech 1-x, obaly pro opakované použití se evidují v listech 2-x. List 3-1  

se věnuje výhradně obalům, které jsou již vyřazeny z oběhu a listy 4-x slouží ke statistické 

evidenci různých druhů obalů v oběhu pro potřeby Ministerstva životního prostředí. [10], 

[13] 

List 1-1 je výkaz o zpoplatněných obalech uvedených na trh nebo do oběhu. Zde firma 

uvádí množství obalového materiálu pro jedno použití, za které platí odměnu do sdruženého 
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plnění EKO-KOM. Slouží tedy jak pro vyúčtování samotných poplatků, tak i pro statistickou 

evidenci, odevzdávanou na Ministerstvo životního prostředí. [10], [13] 

Obrázek 9 ukazuje princip evidence obalů na listu 1-1. Společnost eviduje  

a zpoplatňuje obaly, hradí poplatek společnosti EKO-KOM a odběratel následně eviduje 

obaly jako předplacené. [13] 

 

 

Obrázek 9: Princip evidence obalů na listu 1-1  

Zdroj: Vlastní zpracování dle [13] 

 

List 1-2 je výkaz o předplacených obalech. Uvádí se zde množství obalů a balených 

výrobků pro jedno použití, za které již byl poplatek uhrazen dodavateli a tato skutečnost je 

písemně potvrzená (např. na faktuře, dodacím listě, smluvně). Seznam společností 

zapojených do systému spolu s jejich ID je uveden na stránkách společnosti EKO-KOM.  

[10], [13] 

Obrázek 10 znázorňuje princip již předplacených obalů. Dodavatel tyto obaly eviduje 

a zpoplatňuje, hradí poplatek společnosti EKO-KOM a společnost tak tyto obaly vede jako 

předplacené. [13] 
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Obrázek 10: Princip evidence obalů na listu 1-2  

Zdroj: Vlastní zpracování dle [13] 

 

List 1-3 je výkaz o neplacených obalech. Zde se uvádí množství obalů a balených 

výrobků pro jedno použití, za které bude odměna do systému EKO-KOM hrazena  

po domluvě odběratelem a musí být písemně potvrzena (např. na faktuře, dodacím listě  

či smlouvě). [10], [13] 

Obrázek 11 ukazuje princip evidence neplacených obalů, kdy se společnost domluví 

s odběratelem, že poplatek za tyto obaly bude hradit odběratel a ten následně odvádí poplatek 

do systému EKO-KOM. Společnost má tento obal vedený jako neplacený na listu 1-3. [13] 

 

 

Obrázek 11: Princip evidence obalů na listu 1-3  

Zdroj: Vlastní zpracování dle [13] 
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List 1-4 je výkaz o exportovaných obalech. V tomto výkaze se uvádí množství obalů 

a balených výrobků pro jedno použití, které společnost exportuje do zahraničí, ať už se jedná 

o země EU nebo země mimo EU. [10], [13] 

Druhá část výkazu je věnována opakovaně používaným obalům (také 2-1 až 2-4)  

a jsou analogií již uvedených výkazů (1-x). Zde se vykazují opakovaně používané obaly. 

Obaly uvedené na těchto listech nepodléhají zpoplatnění. [10], [13] 

Třetí část výkazu se týká opět opakovaně používaných obalů a je tvořena pouze 

jediným listem – Výkaz o vyřazených obalech z oběhu (3-1). Tento list se týká především 

výrobců zboží, jejichž výroba je zdrojem odpadu z obalů (např. plnící linka v pivovaru  

či sodovkárně apod.). Tyto rozbité a následně vyřazené obaly se uvádějí v tunách dle typu 

využití. [10], [13] 

List 4-1 slouží ke statistické evidenci palet a nápojových kartonů. Jedná  

se o statistickou evidenci pro potřeby Ministerstva životního prostředí a neslouží tak 

k dalšímu zpoplatňování obalů. [10], [13] 

List 4-2 slouží ke statistické evidenci přepravek a palet z plastů. Eviduje se zde 

množství opakovaně používaných obalů, které byly ve sledovaném období v oběhu, nově 

uvedené obaly do oběhu nebo vyřazené z oběhu. Evidence je vedena v tunách podle typu  

a barvy přepravky. [10], [13] 

List 4-3 slouží ke statistické evidenci plastových nákupních tašek v oběhu. [10], [13] 

4.2.3 Dělení obalů ve sloupcích výkazu 

Obaly ve sloupcích jsou dále rozlišeny ve výkazech 1-x a 2-x na obchodní  

a průmyslové. Obchodní obaly se dále dělí na prodejní, skupinové a přepravní. Všechny tyto 

skupiny jsou nakonec rozlišeny dle původu na vyrobené, importované a nakoupené  

na vnitřním trhu. Jedná se o podrobnější evidenci, sloužící především pro statistické účely 

Ministerstva životního prostředí. [10], [13] 

Obchodní obaly jsou využívány pro distribuci do obchodu a zboží v těchto obalech je 

určeno pro spotřebitele. Prodejní obal slouží k ochraně jednoho prodejního celku, nejmenší 

prodejní jednotky (1 ks výrobku). Skupinové obaly seskupují více kusů zboží (např. celá 

krabice jednoho druhu výrobku). Přepravní obal slouží k usnadnění manipulace s prodejními 

jednotkami nebo skupinovými baleními (např. paleta, strečová folie). [10], [13] 
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Průmyslové obaly jsou takové, které slouží k dodávce zboží do výroby. Zboží v těchto 

obalech je určeno pro firmy k jejich podnikání. [10], [13] 

Vyrobené obaly v ČR jsou takové, které společnost vyrobí nebo nakoupí a použije 

k zabalení zboží, které dále prodává. [10], [13] 

Importované obaly jsou takové, které společnost přepraví přes hranice, ať už se jedná 

o země EU či nikoliv. Do tohoto sloupce se tedy uvádějí obaly importovaného zboží. [10], 

[13] 

Posledním případem jsou obaly nakoupené na vnitřním trhu. Jedná se o událost, kdy 

společnost nakoupí již zabalené zboží v ČR a dále ho přeprodává. Do těchto kolonek  

se uvádí hmotnost obalů tohoto druhu zboží. [10], [13] 

Obrázek 12 představuje rozdělení obalů na obchodní a průmyslové. Následně 

rozděluje obchodní na prodejní, skupinové a přepravní. Nejnižší rozlišení je na vyrobené 

v ČR, importované do ČR a nakoupené na vnitřním trhu. 

 

Obrázek 12: Rozdělení obalů 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [13] 
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4.2.4 Dělení obalů v řádcích výkazu 

V řádcích výkazu se rozlišují jednotlivé druhy obalového materiálu. Řadí se mezi ně 

měkké plasty (lehce deformovatelné plasty a také plasty o nízké hmotnosti), pevné duté 

plasty (plasty, které drží svůj tvar), pevné duté plasty nad 5l (toto dělení se týká pouze 

prodejních obalů, kde je třeba rozdělit objemově obaly z důvodu rozdílného zpoplatnění), 

vlnitá lepenka, papír, sklo, kovy (železo, hliník) a kovy nad 5l, nápojové kartony, 

kombinované materiály (obaly, skládající se z vícero materiálu, které nejsou od sebe 

oddělitelné, nebo v případě, že žádná ze součástí obalu nepřesahuje 70 % hmotnosti), dřevo, 

textil a jiné materiály (obaly, které nevyhovují zařazení do ostatních řádků). [13] 

Všechny druhy plastů jsou zpoplatněny stejnou sazbou, avšak měly by být rozlišeny  

a správně evidovány odděleně. Tabulka 4 ukazuje, jaké druhy plastů existují. 

 

Tabulka 4: Rozdělení plastů 

Číselný kód Písmenný kód 
Nejčastější 

použití 
Vlastnosti 

1 PET Láhve, blistry Čiré a lesklé, málo poddajné 

2 PE-HD 
Láhve, dózy, 

sáčky 

Láhve neprůhledné, probarvené nebo 

zamlžené, pružné, poddajné 

3 PVC Fólie 
Probarvené nebo zamlžené, nelesklé, 

pružné a poddajné 

4 PE-LD Fólie Pružné a poddajné 

5 PP Sáčky, dózy Matné i lesklé 

6 PS 
Výplně, fixace, 

tácky, kelímky 

Neprůhledné, pouze probarvené, 

nepružné a nepoddajné 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [13] 
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4.3 Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství obalů 

Způsob výpočtu množství obalů se může lišit v závislosti na specifických podmínkách 

u jednotlivých klientů. Rozlišují se 3 různé možnosti způsobu výpočtu množství obalů: 

• Manuální přepis a výpočet; 

• Automatizovaný výpočet; 

• Poloautomatizovaný výpočet. [15] 

Manuální přepis a výpočet zahrnuje přepis údajů z papírových podkladů, jako např. 

faktury, dodací listy a následně manuální výpočet (jinou alternativou je využití aplikace MS 

Excel) celkového množství obalů v tunách za dané období. Tento způsob s sebou nese jistá 

rizika. Může zde vzniknout manuální chyba při přepisu identifikačních údajů a prodejních 

dat do výpočtu množství obalů a zároveň může vzniknout chyba v rámci výpočtu nebo 

nesprávně nastavený výpočet v aplikaci MS Excel. [15] 

Obrázek 13 popisuje, jakým způsobem je možno postupovat v rámci manuálního 

přepisu dat z vydaných faktur. Následně je k výrobkům doplněna informace o balení  

a nakonec sečteno množství jednotlivých druhů obalových materiálů.  

 

 

Obrázek 13: Příklad manuálního přepisu a výpočtu množství obalů 

Zdroj: [15] 
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Automatizovaný výpočet je výstupem sestavy pocházející z logisticko-účetního 

systému, obsahující data o celkovém množství obalů uvedených na trh v příslušném čtvrtletí. 

Výsledné údaje se přepíší do čtvrtletního výkazu. V tomto programu se vytvoří karty 

výrobků, které zároveň obsahují informaci o přiřazeném druhu obalu a jeho hmotnosti. 

Výpočet proběhne automaticky již v tomto programu. Tento systém představuje rizika 

především v neaktuálních informacích uvedených na kartě výrobku, případně riziko 

manuální chyby při zápisu údajů na kartu výrobku. V systému může být nesprávně nastaven 

automatizovaný výpočet. [15] 

Obrázek 14 popisuje příklad automatizovaného výpočtu. Zde ke každému výrobku 

jsou vyplněny karty výrobku, z nichž systém automaticky generuje výpočet množství 

obalových materiálů na základě pohybu množství jednotlivých výrobků.  

 

 

Obrázek 14: Příklad automatizovaného způsobu výpočtu množství obalů 

Zdroj: [15] 

 

Poloautomatizovaný výpočet se uskuteční na základě přenosu prodejních dat 

z logisticko-účetního systému do aplikace MS Excel, která slouží k výpočtu celkového 

množství obalů v tunách za příslušné čtvrtletí a výsledná data se zapíší do čtvrtletního 

výkazu. Velký důraz je kladen na tabulku s výpočtem množství obalů, který musí obsahovat 

seznam všech výrobků za příslušné období, jejichž kód či název bude shodný s údaji 
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uvedenými v logisticko-účetním systému. Dalším krokem je přenesení informací o množství 

kusů výrobků (případně skupin výrobků) z logisticko-účetního systému do výpočtové 

tabulky pomocí funkcí v aplikaci MS Excel. Mezi rizika se řadí neaktuální informace  

o druhu a hmotnosti jednotlivých obalů uvedených ve výpočtu a nesprávné nastavení funkce 

v aplikaci MS Excel. [15] 

Obrázek 15 ukazuje příklad poloautomatizovaného způsobu zpracovávání dat. Tato 

data jsou jen částečně k dispozici v podnikovém informačním systému. Nakonec se po jejich 

sesbírání musí data převést do Excelu a následně s nimi pracovat a doplňovat informace  

za pomocí funkcí jako například SVYHLEDAT. 

 

Obrázek 15: Příklad poloautomatizovaného způsobu výpočtu množství obalů 

Zdroj: [15] 

 

4.4 Poplatky za zajištění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů  

Opakovaně používané obaly nejsou zpoplatněny. Ostatní obaly se řídí následujícím 

ceníkem. Minimální částka je stanovena ve výši 1 000 Kč bez DPH. [11] 

Tabulka 5 představuje ceník jednotlivých druhů prodejních obalů (v přepočtu na tuny),  

které firma uvádí na trh nebo do oběhu v ČR.  

 

  



Bc. Vojtěch Vančura: Ekonomické a ekologické aspekty odpadového hospodářství ve 

vybrané průmyslové firmě 

2019  29 

Tabulka 5: Přehled poplatků za prodejní obaly 

P
ro

d
ej

n
í 

o
b

a
ly

 
Měkké plasty 5 848 Kč/t Kovy Al 2 666 Kč/t 

Pevné duté plasty 5 848 Kč/t Kovy nad 5 l 1 106 Kč/t 

Pevné duté plasty nad 5 l 4 386 Kč/t Nápojové kartony 4 478 Kč/t 

Vlnitá lepenka 2 426 Kč/t Kombinované materiály 6 346 Kč/t 

Papír 2 586 Kč/t Dřevo 1 199 Kč/t 

Sklo 1 930 Kč/t Textil 1 199 Kč/t 

Kovy Fe 2 004 Kč/t Jiné 6 346 Kč/t 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [11] 

 

Tabulka 6 zobrazuje přehled poplatků za skupinové, přepravní a průmyslové obaly 

(v přepočtu na tuny), které firma uvádí do oběhu v ČR.  

 

Tabulka 6: Přehled poplatků za skupinové, přepravní a průmyslové obaly 

Skupinové, přepravní, průmyslové obaly 

Plasty 632 Kč/t Kovy Al 542 Kč/t 

Vlnitá lepenka 326 Kč/t 
Kombinované 

materiály 
632 Kč/t 

Papír 326 Kč/t Dřevo 343 Kč/t 

Sklo 1 930 Kč/t Textil 343 Kč/t 

Kovy Fe 542 Kč/t Jiné 632 Kč/t 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [11] 

 

4.5 Ověřování informací prostřednictvím auditů 

Pro kontrolu správnosti vykazovaných údajů je zapotřebí provádět namátkové audity. 

Ověření informacím prostřednictvím auditu je vyžadováno nejen zákonem o obalech,  

ale také podmínkami autorizace stanovenými Ministerstvem životního prostředí. [1] 

Předmětem auditu je ověření úplnosti a pravdivosti informací, které klient poskytl. 

EKO-KOM, a.s. není oprávněn požadovat provedení auditu u klienta na základě vlastního 

podnětu častěji než 1x za 6 měsíců. [1] 
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Audity se skládají z ověření úplnosti a správnosti. Při ověření úplnosti se srovnávají 

prodejní jednotky v účetnictví, statistice a vstupních datech výpočtu. Součástí je také 

prohlídka skladových expedičních prostor. Ověření správnosti zahrnuje vážení obalů  

a kontrola správného zařazení obalu do výkazu. [1] 

Audity vykonávají společnosti Deloitte Audit s.r.o. a Ernst & Young ČR, s.r.o. [1] 

4.5.1 Chyby, kterých se společnosti nejčastěji dopouštějí 

Auditorské firmy během své činnosti sepsaly seznam chyb, kterých se společnosti 

běžně dopouštějí. Cílem shrnutí chyb je především zlepšení způsobu evidence o obalech  

do sdruženého systému plnění EKO-KOM. Výsledkem by mělo být snížení chybovosti  

při vykazování hodnot ve Výkazu o produkci obalů a zajištění transparentnosti 

vykazovaných hodnot. [17] 

Automatizovaný systém není kontrolován. K evidenci o obalech a generování hodnot 

pro účely výkazu je ve společnostech používán automatizovaný systém bez toho,  

aniž by byla k dispozici dostatečně podrobná dokumentace popisující jeho fungování. 

Systém navíc neobsahuje základní kontrolní funkce (možnost generování sestav vstupů či 

výpočtových sestav), které by umožnily snadnou kontrolovatelnost. Přes všechny tyto 

problémy se společnost na tento automatizovaný systém spoléhá a nejsou nastaveny jiné 

mechanizmy jeho kontroly. Automatizované systémy sice zabrání chybám vzniklým 

v důsledku manuální chyby, nemohou však fungovat bez systematické kontroly a pravidelné 

aktualizace. Pevně nastavené systémové parametry neumožní včasnou reakci na změny  

ve výrobním sortimentu nebo specifikaci používaných obalů. Mezi nejčastější nedostatky 

automatizovaných systémů patří: 

• Nezohledňují výjimky; 

• Nejsou přizpůsobeny změněné výrobní struktuře (novým výrobkům, měrným 

jednotkám); 

• Nezahrnují vše, co má být zpoplatněno; 

• Nepřiřazují některým výrobkům váhu obalu nebo přiřazují nesprávnou váhu obalu; 

• Vytvářejí chyby při převodu kódování výrobků. [17] 

Kontaktní osoba nezná proces. Jedná se o zaměstnance, který nemá s vedením 

evidence o obalech a tvorbou Výkazu mnoho společného (např. manažer oddělení),  
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nebo se jedná o zaměstnance, který v rámci evidence o obalech provádí jen úzký výsek 

činností, aniž by měl dostatečné znalosti o ostatních činnostech procesu. Posledním 

případem je situace, kdy se kontaktní osoba společnosti změnila, aniž by došlo 

k odpovídajícímu zaškolení. [17] 

Chybí základní kontrolní mechanizmy. Ve společnosti nejsou nastaveny mechanizmy 

pro kontrolu správnosti evidence obalů. Často nejsou používány ani jednoduché principy 

kontroly, jakými jsou např. kontrola součtů, křížová kontrola, logická kontrola, kontrola 

správnosti přepisu do Výkazu apod. [17] 

Absence historických dat snižuje prokazatelnost. Výpočtová databáze je 

aktualizována, aniž by byly pravidelně zálohovány její kopie, které by zajistily zpětnou 

kontrolovatelnost. [17] 

Váhy obalů neodpovídají skutečnosti. Ve společnosti nejsou nastaveny mechanizmy, 

které by zajistily pravidelné kontroly skutečných jednotkových vah obalů nebo se společnost 

spoléhá na údaje deklarované dodavateli či mateřskou společností, jejichž údaje mohou být 

nepřesné. Společnosti také ve svých výpočtech používají průměrné jednotkové váhy bez 

jakékoliv podpůrné dokumentace, které by doložily způsob výpočtů. [17] 

Nepřesná kategorizace obalů je především v situacích, kdy odpovědná osoba 

„odhadne“ kategorii obalu, aniž by věc konzultovala se specialistou ze společnosti  

EKO-KOM. [17] 

Chybovost zvyšuje mnoho manuálních úprav. Používaný způsob vedení evidence 

obalů vyžaduje velké množství manuálních zásahů, které obecně zvyšují chybovost  

a znesnadňují jakoukoliv zpětnou kontrolu. [17] 

4.6 Způsob vykazování obalů ve vybrané firmě 

V současné době probíhá v analyzované firmě vykazování následujícím způsobem. 

Z firemního informačního systému je zapotřebí vygenerovat seznam a množství vyvezených 

výrobků v rámci ČR ve vykazovaném kvartále. K tomu je dále zapotřebí získat také balící 

předpisy k jednotlivým druhům výrobků, aby bylo zjistitelné, kolik obalů se ve skutečnosti 

pro vývoz výrobků využilo. Tyto informace se exportují do Excelu, kde se za pomocí funkce 

SVYHLEDAT přiřadí výrobky k jednotlivým typům obalů. K těmto obalům se přiřadí druh 

odpadu a hmotnost (z kmenových dat systému). Rozeznávají se následující druhy odpadů: 
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PAP – vlnitá lepenka, PS – druh plastu, PE – druh plastu, E – etiketa. K výrobkům se dále 

vygenerují z informačního systému (konkrétně z kusovníku) druh obalové jednotky a počet 

materiálů, které jsou obsaženy v obalu. Dále se zde přiřadí jednorázové obalové jednotky, 

které byly odeslány spolu s těmito vratnými obaly (proklady, výplně, bublinkové fólie, 

etikety apod.). Po přiřazení obalů se ke všem materiálům sečtou jednotlivé druhy obalů  

a doplní se do výkazu. Klíčová je celková hmotnost jednotlivých obalů za dané období. Tyto 

informace se zapíší do listu 1-1, konkrétně se jedná o sloupec „Vámi (Firmou) vyrobené 

v ČR“. [19] 

Obrázek 16 znázorňuje, jak vypadá soubor v Excelu s daty ze systému za dané čtvrtletí. 

Na levé straně se nachází materiál, který byl společností odesílán (její specifické systémové 

značení) a množství, kolik ho bylo v daném čtvrtletí odesláno. Následně je k němu přiřazeno 

balení (druh obalu označený společností), druh obalu (PAP – vlnitá lepenka, PE – druh 

plastu, E – etiketa), hmotnost obalu, počet materiálu, který se v balení nachází, počet obalů, 

které byly s materiály odeslány a výsledná hmotnost v kg.  

 

 

Obrázek 16: Způsob získávání dat pro vykázání dat do listu 1-1 do sloupce Vámi vyrobené v ČR 

Zdroj: [5] 

 

Pro evidenci ve sloupci „Vámi importované do ČR“ podnik momentálně nemá 

k dispozici hmotnost jednorázových obalů ani informaci od dodavatelů, kolik materiálu je 

obsaženo v jednotlivých jednorázových obalech (v podnikovém informačním systému pro 
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ně neexistuje žádný kusovník). Pokud dodavatel tyto informaci uvádí na dodacím listě, firma 

tyto informace žádným způsobem neshromažďuje, jelikož je podnik nevyužije k jiným 

účelům. Z tohoto důvodu se pro evidenci využívá informace ze systému tzv. návozů 

svozovou společností. [19] 

V minulosti firma z celkové hmotnosti návozů odpadů odečetla část odpadů, které 

nebyly považovány za importované obaly. Tato data byla získána na základě přepočtových 

konstant stanovených odhadem. Jelikož při auditu procesu nakládání s odpady nebyly 

předloženy dle názoru auditora dostatečné podklady, firma přešla k výše uvedenému 

způsobu vykazování odpadů z návozů (veškerého odpadu z obalů). [7], [19] 

Obrázek 17 znázorňuje, jak vypadá přehled návozů v jednotlivých měsících. Sloupec 

s šestimístným kódem znamená, o jaký odpad se přesně jedná (např. 150101 jsou papírové  

a lepenkové obaly). Další sloupec značí, zda se jedná o O – odpad, nebo N – nebezpečný 

odpad. Třetí sloupec obsahuje slovní popis výše zmíněného kódu. Čtvrtý sloupec uvádí, zda 

se jednalo o odvoz celých kontejnerů anebo množství obalů bylo natolik malé,  

že jej stačilo odvést valníkem. Předposlední sloupec představuje všechny dny v měsíci,  

kdy došlo k vývozu odpadů. Poslední sloupec zahrnuje množství odpadu. Ty jsou evidovány 

v tunách a vztahují se k jednotlivým dnům, ve kterých došlo k návozům svozovými 

společnostmi.  

 

Obrázek 17: Přehled návozů obalů za měsíc leden roku 2017  

Zdroj: [5] 
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Společnost EKO-KOM umožňuje dva způsoby vykazování exportovaných obalů. 

Jedním z nich je vykazování při nákupu jednorázových obalů a druhým je evidence při 

expedici výrobků. Firma využívá první možnost. Je to především z toho důvodu, že získat 

z informačního systému počet vyvezených jednorázových obalů je na rozdíl od vratných 

obalů velmi zdlouhavé. Proto se pracuje s předpokladem, že co se nakoupí, to se i vyveze 

(místo strany vývozu se bere v potaz strana příjmu). Z informačního systému  

(jedná se o nástavbovou transakci SAPu) se vygenerují všechny druhy obalových 

jednorázových materiálů, které byly za dané období nakoupeny. Konkrétně proces probíhá 

tak, že se zde zadají jednotlivé druhy obalových materiálů (tzv. Material Group) a ze systému 

se vyselektují všechny jednorázové obaly, které byly v daném čtvrtletí nakoupeny. [19]  

Dříve se v tomto případě využíval poměr 93 % exportovaných obalů (na které  

se poplatek nevztahuje) ku 7 % vyvážených obalů v rámci ČR (na které se vztahuje 

poplatek). Tento poměr vycházel z dlouhodobého průměru, kde bylo však bráno v potaz 

pouze množství vyvezených výrobků, nikoliv množství obalů. V současné době platí výše 

popsaný přesnější postup, jelikož analýzou bylo zjištěno, že tento poměr není vhodný. 

Správnější je uvádět přesné množství obalů. Takto získáme všechny jednorázové 

exportované materiály. Těmito daty se vyplní list 1-4. Uvedené obaly nepodléhají 

zpoplatnění. [19] 

Obrázek 18 je ukázka, jak vypadá seznam jednorázových materiálů nakoupených 

společností. Sloupec Material Group je skupina materiálů, které jsou pod tímto číslem 

vedeny v kmenových datech informačního systému. Je zde však riziko zavedení nové, 

odlišné skupiny, či dokonce nemusí být tato skupina vůbec uvedená (jak lze vidět  

na obrázku). Z těchto důvodů je důležité, aby zdrojová data byla pravidelně kontrolována  

a aktualizována. Ve druhém sloupci je uvedeno číslo materiálu, pod kterým je veden 

v systému, s tím souvisí i třetí sloupec, ve kterém je krátký popis materiálu. Quantity 

představuje nakoupené množství. Hmotnost jednoho kusu představuje hmotnost v kg. Třída 

materiálu je rozlišení dle druhu obalového materiálu. Hmotnost celkem představuje 

celkovou hmotnost v kg k jednotlivým druhům obalů. 
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Obrázek 18: Seznam jednorázových materiálů nakoupených společností pro výkaz 1-4 

Zdroj: [5] 

 

Dále se vygeneruje z informačního systému pohyb vratných obalů za konkrétní 

kvartál, ke kterému se výkaz vztahuje, ať už se jedná o zákazníky či dodavatele, a to v rámci 

ČR i mimo ni. Pro exporty i importy se vygenerují obaly, které firma vykazuje pro ČR  

a od celkového množství obalů se toto množství odečte. Tímto způsobem se získají 

informace pro doplnění listů 2-1 a 2-4. V listu 2-1 se neevidují obaly, jejichž vlastníkem jsou 

tuzemští zákazníci či dodavatelé (jsou zde tedy pouze obaly v majetku společnosti). [19] 

Obrázek 19 představuje ukázku, jak vypadá seznam vratných obalů za vykazovaný 

kvartál. K tomu je k dispozici údaj o množství exportovaných obalů, dále údaj o hmotnosti 

jednoho ks obalu a po znásobení celková hmotnost. V posledním sloupci je uveden druh 

vratného obalového materiálu. 

 



Bc. Vojtěch Vančura: Ekonomické a ekologické aspekty odpadového hospodářství ve 

vybrané průmyslové firmě 

2019  36 

 

Obrázek 19: Ukázka množství exportovaných obalů  

Zdroj: [5] 

 

Na závěr se získají ze systému informace o množství všech dřevěných palet, které byly 

v daném období uvedeny na trh nebo do oběhu a vyplníme list 4-1. Množství jednorázových 

palet se opíší z listu 1-1 z kolonky „Dřevo“ a množství europalet se zjistí dle vývozů 

vratných obalů v rámci ČR. [19] 

Listy 3-x se nevyplňují, jelikož se týkají pouze firem, které se zabývají přímo výrobou 

obalů. [10] 

4.7 Shrnutí výkazů za období 2015-2018  

Pro shrnutí je nutno rekapitulovat předchozí poznatky. V podniku se ve výkazech 

využívá pouze sloupec „Průmyslové obaly“ (firma totiž neprodává výrobky konečným 

zákazníkům). V tomto sloupci se vyplňují pouze podsloupce „Vyrobené v ČR“  

a „Importované do ČR“. Ve firmě se v rámci obalových materiálů objevují pouze plasty 

(měkké i pevné duté plasty), vlnitá lepenka, kovy (převažuje Fe) a dřevo. Pro zjednodušení 

již tak složitých výkazů jsou data sečtena do tabulek. [5] 

Tabulka 7 ukazuje přehled celkového množství jednorázových obalů v jednotlivých 

letech. V tabulce je uveden rok (2015-2018) a druh obalu (vlnitá lepenka; kovy – FE, AL; 

dřevo, plasty). Největší část jednorázových obalů tvoří plasty (dříve to byla vlnitá lepenka, 

jejíž množství rok od roku klesá). Zatímco v roce 2015 byl poměr zastoupení plastů 36,5 %, 
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tak v roce 2018 již zastoupení plastů dosáhlo 47,8 % (téměř polovinu všech jednorázových 

obalů). 

 

Tabulka 7: Celkové množství jednorázových obalů v jednotlivých letech (v t/rok) 

Rok Vlnitá 

lepenka 

Kovy Dřevo Plasty 

Fe Al 

2015 725,09 4,24 - 401,36 649,98 

2016 684,47 3,97 - 293,57 660,34 

2017 606,21 5,49 - 331,71 745,62 

2018 539,71 6,18 0,53 330,07 801,91 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 

 

Tabulka 8 popisuje zastoupení jednotlivých druhů plastů s rozlišením na tvrdé a pevné 

duté plasty v letech 2015-2018. Z celkových plastů mají největší zastoupení měkké plasty 

(96-98 %), které jsou v největší míře zastoupeny jinými plasty (62-66 %).  

 

Tabulka 8: Celkové množství jednorázových plastů rozdělených podle druhu (v t/rok) 

 Měkké plasty Pevné duté plasty 

Rok PET PE PVC PP PS 
Jiné 

plasty 
PET PE PVC PP PS 

Jiné 

plasty 

2015 22,95 36,89 20,34 2,61 154,35 387,75 - 2,88 - - 22,22 - 

2016 26,91 17,23 23,89 5,98 149,51 412,00 - 3,42 - 0,18 21,23 - 

2017 26,26 39,36 21,33 2,83 172,27 457,03 - 9,59 - 2,47 14,50 - 

2018 15,57 49,39 13,26 5,57 188,37 512,84 - 3,91 - 5,12 7,89 - 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 

 

Tabulka 9 ukazuje množství exportovaných jednorázových obalů. Na tyto obaly  

se nevztahuje poplatek do systému EKO-KOM, představují přibližně 1/3 celkového 

množství vykazovaných jednorázových obalů. Největší množství představuje především 

dřevo (jednorázové palety), vlnitá lepenka (kartonové boxy, proklady, mřížky) a plasty 

(jednorázové palety, blistry, bublinkové fólie, proklady, mřížky).  
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Tabulka 9: Množství exportovaných jednorázových obalů (v t/rok) 

Rok 
Vlnitá 

lepenka 

Kovy 
Dřevo Plasty 

FE AL 

2015 282,49 0,03 - 294,73 54,36 

2016 284,39 - - 174,61 34,67 

2017 243,50 0,02 - 203,54 51,93 

2018 214,02 - 0,50 202,24 62,15 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 

 

Tabulka 10Tabulka 10 ukazuje přehled množství vratných obalů v oběhu (dle druhu 

materiálu v t/rok). Největší zastoupení obalů ve výkazech představují vratné obaly. Jsou 

zastoupeny zejména pevnými dutými plasty, mezi které patří boxy (v různých rozměrech, 

kde s každým zákazníkem a dodavatelem je předem dojednané a odsouhlasené balení), 

blistry1 (každý výrobek, který je v závodě vyroben, má svůj vlastní blistr, aby nedošlo 

k poškození či ztrátě funkčnosti) a v neposlední řadě se jedná o plastové palety, které mají 

lepší vlastnosti a delší trvanlivost než dřevěné palety. Jsou ale také mnohem dražší. Plasty 

představují 71-78 % vratných obalů.  

Další druh materiálu mezi vratnými obaly je dřevo, které je zastoupeno především 

EURO paletami a dřevěnými rámy, které slouží jako vyztužení boxů na paletě. Zastoupení 

dřeva mezi vratnými obaly je 15-22 %. 

Posledním materiálem, využívaným jako vratný obal, je železo. Jediným zástupcem 

tohoto druhu jsou železné palety, které se využívají pro vývozy k zákazníkům. Jeho využití 

je v poměru k ostatním druhům materiálu dost mizivé a představuje 6-11 %.  

 

Tabulka 10: Množství vratných obalů v oběhu (v t/rok) 

Rok 
Pevné duté 

plasty 

Kovy 
Dřevo 

FE AL 

2015  12 920,42   1 516,00  -  2 578,10  

2016  8 922,40   804,95  -  2 747,64  

2017  10 940,66   1 715,74  -  2 686,75  

2018  15 501,28   1 427,19  -  2 903,07  

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 

 

                                                 

1 Blistr je plastový lisovaný obal 



Bc. Vojtěch Vančura: Ekonomické a ekologické aspekty odpadového hospodářství ve 

vybrané průmyslové firmě 

2019  39 

Tabulka 11 představuje přehled palet, které jsou uvedeny na trh nebo do oběhu 

s rozlišením na palety EUR a palety prosté (jednorázové). Jedná se o poslední oblast, kterou 

je nutno zhodnotit. Ve výkazech v listě 4-1 je představována jako veškeré palety,  

které společnost v daném období uvedla na trh nebo do oběhu. Tento údaj slouží  

pro statistickou evidenci MŽP.  

Vykazují se zde palety EUR, které jsou dle ČSN 269110 definovány jako Evropská 

dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 x 1 200 mm. 

Dále se zde vykazují palety prosté, které jsou dle ČSN 13382 definovány jako Prosté 

palety pro manipulaci s materiálem. Jedná se o jednorázové palety. 

 

Tabulka 11: Palety uvedené na trh nebo do oběhu v jednotlivých letech (v t/rok) 

Rok 
Palety 

EUR 

Palety 

prosté 

2015 234,472 6,522 

2016 212,625 17,24 

2017 277,6 7,394 

2018 275,525 12,1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 

 

4.8 Ekonomické zhodnocení hospodaření s obaly – odeslané výkazy  

Tabulka 12 představuje poplatky společnosti do systému EKO-KOM. Ročně 

společnost zaplatí již přes 600 000 Kč do systému EKO-KOM. Tato částka rok od roku 

stoupá, především z důvodu rostoucí výroby a s tím související zvyšující se počet odpadů  

z obalů. Zatímco v roce 2015 společnost zaplatila 559 572 Kč/rok, v roce 2018 je to již  

620 910 Kč/rok. Necelé 1 % z toho tvoří firmou vyrobené obaly v ČR. Zbytek tvoří obaly 

importované do ČR. Ty se vykazují, jak již bylo v předchozí části zmíněno, systémem 

návozů svozovými společnostmi. V této souvislosti lze najít několik opatření, která by vedla 

ke snížení nákladů a budou podrobněji rozebrána v následující kapitole.  
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Tabulka 12: Roční příspěvky společnosti do systému EKO-KOM 

Rok 

Firmou 

vyrobené 

v ČR (v Kč) 

Firmou 

importované do 

ČR (v Kč) 

Celkem poplatek do 

systému EKO-

KOM/rok (v Kč) 

2015 3 171,99  556 400,08 559 572,06 

2016 6 492,93 562 306,31 568 799,24 

2017 3 516,21 600 066,55 603 582,76 

2018 4 643,06 616 266,45 620 909,51 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 

 

Tabulka 13 představuje celkový přehled poplatků v jednotlivých čtvrtletích. Zatímco 

v 1. čtvrtletí bývají poplatky za odpady z obalů největší, ve 3. čtvrtletí jsou poplatky naopak 

nejnižší. Tento fakt způsobuje především rozjezd produkce ihned po začátku nového roku, 

naopak prázdniny a velké množství dovolených způsobují nižší produkci a nižší odpady 

z obalů. Dále lze z tabulky vyčíst, že poplatky mají vzestupnou tendenci, způsobenou hlavně 

zvyšující se produkcí v důsledku rostoucí ekonomiky. V tabulce si lze všimnout chyby  

ve 2. čtvrtletí roku 2016, kdy byla špatně zadaná hodnota dřeva a firma tak zaplatila na 

poplatcích o 11 tun více (jedná se o částku 3 773 Kč). 
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Tabulka 13: Přehled poplatků v jednotlivých čtvrtletích a letech 

Rok 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 
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2015 1 187,47 147 748,09 803,67 142 163,8 727,32 128 438,43 453,52 138 049,76 

2016 857,23 147 553,14 4 477,08 150 673,77 683,91 134 778,04 474,71 129 301,36 

2017 928,72 154 264,18 1 150,74 150 391,95 723,01 144 126,64 713,74 151 283,78 

2018 975,80 149 810,21 1 195,53 155 598,14 1 252,65 152 992,62 1 219,08 157 865,48 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 

 

Tabulka 14 ukazuje přehled poplatků s rozlišením na odpady z obalů dle jejich druhu. 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty pouze za rok 2018. Poplatky jsou obdobné každý rok, 

respektive kvartál. Největší poplatky se platí za měkké plasty, které každoročně představují 

75 % poplatků ze všech vykazovaných odpadů z obalů.    
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Tabulka 14: Přehled poplatků za jednotlivé druhy odpadu z obalů v roce 2018 

Druh 

odpadu 

z obalů 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 
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Měkké 

plasty 
38,55 113 747,99 31,60 119 988,99 37,29 114 151,84 284,4 116 673,52 

Pevné 

duté 

plasty 

- 824,76 - 701,52 - 474,00 - 571,96 

Vlnitá 

lepenka 
29,67 25 240,55 23,80 25 007,46 14,34 27 126,46 19,56 28 712,45 

Kovy - 341,46 - 834,68 13,55 967,47 - 1 205,95 

Dřevo 669,54 9 874,97 600,94 11 092,62 621,52 10 842,23 644,15 9 617,72 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 

 

Pro lepší přehled je zapotřebí si rozebrat také jednotlivé druhy měkkých plastů za rok 

2018. Tuto skutečnost představuje Tabulka 15. Zde je vidět, že plasty není možné přesně 

rozeznat dle jejich druhu, a proto největší hodnotu představuje kategorie jiných plastů (tato 

hodnota představuje okolo 70 % měkkých plastů). Tento údaj buď na obalech není uveden, 

proto je vykazován jako jiné plasty, nebo se jedná o tzv. odpadové mixy, kdy by bylo značně 

náročnější třídit je dle kategorií.  
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Tabulka 15: Rozlišení měkkých plastů za rok 2018 v Kč 

Druh plastu 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 

M
ěk

k
é 

p
la

st
y
 

PET 3 188,44 2 365,58 2 265,72 2 022,40 

PE 688,88 714,16 701,52 982,76 

PVC 2 542,54 2 049,58 2 054,00 1 736,74 

PP 1 322,78 483,48 748,92 961,90 

PS 26 474,48 31 963,40 27 678,44 29 504,92 

Jiné plasty 79 530,88 82 412,80 80 703,24 81 464,80 

Zdroj: Vlastní zpracování [5] 

 

4.9 Ekologické zhodnocení výkazů 

Zde se práce zaměřuje na množství spotřebovaných jednorázových a vratných obalů. 

V této kapitole jsou představeny zároveň výhody a nevýhody jednotlivých druhů obalů.  

Obrázek 20 ukazuje poměr mezi využitím jednorázových obalů a vratných obalů. 

Počet jednorázových obalů rok od roku klesá. Nejvíce této skutečnosti přispívá, že samotná 

firma využívá pro exporty ve větší míře vratné obaly a jen v minimálním množství využívá 

jednorázové obaly.  

 

Obrázek 20: Podíl vratných a nevratných obalů v roce 2018 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 
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Celkově ubylo vlnité lepenky (725,09 t v roce 2015 a 539,71 t v roce 2018). Jedná  

se o pokles 185,38 t. Vlnitá lepenka je materiál, který dokáže odolat vyšším vahám nákladů, 

je levný, lehký a snadno recyklovatelný. Má však obrovskou nevýhodu, není vodotěsný.  

Při jakémkoliv navlhnutí může dojít ke ztrátě účinnosti převáženého materiálu. V posledních 

letech firma výrazně omezila množství vlnité lepenky nejen z ekologických důvodů, ale také 

z důvodů kvalitativních. Bylo nutné zamezit prašnosti ve výrobních střediscích. Ta vzniká 

z otřepů kartonových obalů. Ve výrobě je z důvodu zacházení s elektronickými součástkami 

nutno dodržovat 100 % čistotu. [19] 

Mírný pokles mezi jednorázovými obaly zaznamenává také dřevo (401,36 t v roce 

2015 a 330,07 t v roce 2018). Využívá se pouze jako jednorázové palety pro export i import. 

Mezi výhody tohoto produktu oproti EUR paletám patří nižší cena, nižší hmotnost, nejsou 

žádné požadavky na kvalitu, výrobu a vzhled. Mezi nevýhody řadíme nižší nosnost  

a možnost napadení insekticidními škůdci. [19] 

Pro vývozy do určitých zemí mimo EU je dle mezinárodních standardů ISPM 15 

potřeba používat speciálně ošetřené palety. Nejenže tak tvoří velkou část položky 

exportované dřevo ve výkazech, ale zároveň značně zatěžují rozpočet na nákup obalů  

ve firmě. Ošetření palet probíhá především proto, že by škůdci nalezení v dovezeném dřevu 

mohli ohrozit vegetaci dané země a narušit tak celý ekosystém. Mezinárodní Organizace pro 

výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization – FAO) přispěchala 

s Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin (International Plant Protection Convention – 

IPPC) a byl vytvořen mezinárodní standard pro fytosanitární opatření s číslem 15 (ISPM 

15). Dříve využívané chemické ošetření bylo nahrazeno ekologičtějším, tepelným ošetřením. 

Tyto palety jsou tedy pouze jednorázové, jelikož doba ošetření je garantovaná jen po určitou 

dobu a jsou vyváženy do vzdálených zemí. I přes tato opatření se v posledních letech 

objevily především ve státech USA případy nálezu palet s podezřením na přítomnost škůdců. 

V takovém případě celní orgány obvykle vrací celou zásilku zpět, přestože nemusí být jasně 

prokázáno, od kterého dodavatele pocházelo zboží na daných paletách a zda byla paleta 

opravdu infikována. Především z tohoto důvodu je zapotřebí věnovat velkou pozornost 

výběru spolehlivého dodavatele, který zaručí kvalitu palet. Dodavatel musí mít platný 

certifikát, opravňující jej k výrobě těchto palet, ne však starší než 2 roky. V tomto případě 
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by nebyla volba levnějších palet od jiných dodavatelů příliš vhodná a mohla by vést 

k nežádoucím vícenákladům, které by představovaly vracení zásilky, dopravu náhradní 

zásilky a ohrožení výrobních procesů u zákazníků. [19] 

Z výše zmíněných důvodů někteří zákazníci preferují použití palet z plastu,  

aby předešli vzniku těchto potíží. Vzhledem ke skutečnosti, že jejich pořízení je o hodně 

nákladnější, tak k nim firma přistupuje pouze v odůvodněných případech (kdy riziko 

odmítnutí zásilky je větší než ekonomická výhoda dřeva oproti plastu). [19] 

Ve spolupráci se zákazníky je třeba zvažovat využití opakovaně použitelných obalů  

i pro vzdálenější lokace, pokud je to ekonomicky výhodné. Mnozí globální zákazníci 

využívají vratné obaly i pro obchod napříč kontinenty. U těchto koncernů jsou vyprázdněné 

obaly sváženy z jednotlivých lokací do sběrných míst, nazývaných depa, kde jsou následně 

hromadně rozesílány zpět dodavatelům. [19] 

Sporným bodem zůstává využití dřeva mezi vratnými obaly. V roce 2018 bylo 

vykazováno 2 903,07 tun dřeva (2 903 070 kg). Po roznásobení této váhy objemovou 

hmotností dřeva (0,8 kg/m3) se dojde ke zjištění, že bylo využito 2 322 456 m3 dřeva. Mezi 

výhody dřevěných EURO palet patří především nízká cena a vysoká nosnost. Mezi 

nevýhody řadíme nízkou životnost (3-8 krát nižší, než plastové palety). Neošetřené dřevěné 

palety podléhají špatným vlivům vlhkosti, plesnivění, možnosti napadení škůdci. [19] 

Na rozdíl od dřeva a vlnité lepenky přibývá množství jednorázových plastů (649,98 t 

v roce 2015 a 801,91 t v roce 2018). Mezi jednorázové plasty řadíme jednorázové plastové 

palety, jednorázové blistry, bublinky, proklady, sáčky, fólie, výplně apod. Když se podíváme 

na výhody plastů (vysoká odolnost, opakovaná použitelnost, snadná zpracovatelnost, 

nekorodují a nerezaví, snadná recyklovatelnost) a její nevýhody (negativní vliv na životní 

prostředí, dlouhá doba rozložitelnosti, během produkce plastů se spotřebuje velké množství 

neobnovitelných fosilních paliv, mají negativní vliv na naše zdraví z důvodu toxických látek, 

které obsahují), dá se říct, že není moc žádoucí, aby se využívalo tak velké množství 

jednorázových plastů. Lepší využití plastů je ve vratných obalech díky svým vlastnostem. 

Druh balení řeší firma s dodavateli, avšak rozhodují nakonec i jiné faktory (např. cena), je 

třeba zvážit zavedení vratného obalu s ohledem na vzdálenost zákazníka nebo dodavatele, 

v některých případech není vhodné z ekonomických ani ekologických důvodů zavádět 

vratné obaly. Je nutno prověřit nejfrekventovanější obaly a zvážit jejich optimalizaci. [19] 
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Oproti minulosti se výrazně snížil podíl polystyrenu v opakovaně používaných 

obalech z důvodu náročné recyklace. Namísto toho se více využívají blistry z plastů, které 

jsou lépe recyklovatelné, je zde ekonomičtější i ekologičtější možnost odprodeje  

již nepoužívaných obalů výrobcům obalového materiálu. Ti dokáží přímo materiál využít na 

výrobu dalších obalů. V minulosti bylo odprodáno téměř 20 t již nepoužívaných blistrů, 

převážně z materiálu PS. V současnosti je v řešení dalších 7 t. [19] 

Ačkoliv se při kalkulacích balení pro jednotlivé projekty obecně počítá s životností 

vratných obalů pouze na 5 let, firma se snaží již nepoužívané obaly využít i na další projekty, 

pokud to stav opotřebení umožňuje. K udržení zásoby obalů dopomáhá jejich správné 

skladování a přísné podmínky evidence, kdy zákazníci či dodavatelé musí uhradit ztracené 

kusy. Tímto způsobem si zajistí, že se obaly pravidelně vracejí a dají se i nadále využívat. 

Jedná se o významný ekonomický i ekologický aspekt. [19] 

Skladování některých materiálů ve skladu vstupních materiálů v plastových 

přepravkách nahradil moderní způsob ukládání do pozic, které byly na míru vytvořeny pro 

zakládání specifických materiálů (tímto způsobem ukládání se uvolnilo několik tisíc boxů, 

které byly k tomuto skladování určeny a dají se využít také jiným způsobem). [19] 

Při výběhu projektů, kde jsou používány plastové blistry, firma ověřuje možnost 

jednorázově využít tyto obaly pro totožné balení do zemí třetího světa. Omezí se tím 

produkce jednorázových obalů, což má ekonomický i ekologický efekt. [19] 

V případě, že se některý projekt, kde jsou využívány vratné blistry, rozšíří do zemí, 

kde není efektivní používat vratné obaly (z důvodu vysokých nákladů na přepravu), firma 

ve spolupráci s dodavatelem a výrobcem obalů zvažuje možnost vývoje stejného obalu 

s nižší tloušťkou (tímto způsobem se sníží množství jednorázového plastu). [19] 

Obecně diskutovanou otázkou bývá také přeprava prázdných vratných obalů. Firma  

se však snaží optimalizovat náklady a organizovat přepravu ekonomicky (vytěžováním 

kamionů apod.), rovněž s přihlédnutím k dlouhodobým ekologickým efektům. V této oblasti 

jsou také příležitosti ke zlepšení. [19] 

Aktuálně se firma zabývá také otázkou lepšího značení obalů, zejména blistrů,  

s rozlišením na vratný/nevratný obal, ale také uvedením správného druhu obalového 

materiálu. Cílem je zlepšit proces tak, aby bylo možné obaly ještě lépe třídit. Na straně 

výrobců obalů jde o přesné značení druhu obalového materiálu. Bylo by vhodné se na tuto 
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činnost dále zaměřit s vývojem nových balení. Firma zaměstnala nyní druhého pracovníka 

na pozici vývoje obalů pro dodavatele a také je vypsáno výběrové řízení na pozici 

odpadového hospodářství. Lze tedy předpokládat, že se bude věnovat této oblasti větší 

pozornost, a to i s přihlédnutím k zvyšujícím se nárokům v souvislosti s předpokládanou 

novelou Zákona o odpadech. [19] 

V rámci ekologických zlepšení je nutné také ještě lépe zabezpečit, aby na výrobních 

linkách nedocházelo ke zničení vratných obalů (především blistrů), které posléze nejenže 

chybí v oběhu, ale také generují zbytečný odpad, za který firma mimo jiné platí poplatky 

společnosti EKO-KOM. Rozlišení obalů na opakovaně používané a jednorázové je zajištěno 

jejich značením již od výrobce, není to však ve všech případech. [19] 

Dále je v pracovních návodech k jednotlivým projektům uvedeno u všech obalů, 

vstupujících do procesu výroby, zda se jedná o obal vratný (po vyprázdnění je nutno vrátit 

do skladu obalů) nebo jednorázový (patří do sběrných kontejnerů). Vzhledem k velkému 

množství obalů může docházet k pochybení. Sekundární proces třídění je proto ještě zajištěn 

v externím skladu obalů (na myčce obalů), kde jsou vybrány vratné obaly a jednorázové 

blistry vráceny na sběrná místa pro odpad. [19] 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě analýzy procesu vykazování se objevilo několik nedostatků, na kterých  

by firma měla zapracovat. Následné návrhy a doporučení by mohly zlepšit, zjednodušit  

a zpřesnit evidenci obalů ve firmě a zároveň by měly vést ke snížení nákladů, které  

se čtvrtletně platí.  

5.1 Získání potvrzení od českých dodavatelů o zaplacení poplatku za 

obaly 

Tímto způsobem by se docílilo toho, že by se jednorázové obaly, které jsou vedeny 

v listu 1-1, uváděly v listu 1-2 jako předplacené. Uvedený postup není nikterak složitý. Aby 

však toto zlepšení mohlo fungovat, je třeba navést data do systému o jednorázových obalech. 

Konkrétně by se jednalo o vytřídění materiálů ze systému, které jsou dodávané 

českými dodavateli a přiřadit k nim jednotlivé jednorázové obaly. 

Následně by bylo možné tuto hodnotu odečíst od celkových návozů v případě,  

že by se nezměnil princip vykazování pomocí návozů.  

Napomoci by mohla tabulka všech klientů EKO-KOMu, která je k dispozici na jejích 

webových stránkách. Zde je možnost zjistit, které firmy jsou do tohoto systému zapojeny. 

Nejlepší je, aby firma měla od svých dodavatelů při fakturaci následující potvrzení: 

„Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem  

EK-… společnosti EKO-KOM, a.s. poplatek za zajištění zpětného odběru a využití 

obalového odpadu“. [10] 

Pro je nutné vytvořit seznam všech českých dodavatelů, kteří dodávají materiál 

v jednorázových obalech a oslovit je, abychom získali písemné potvrzení, že odpad evidují 

ve svých výkazech.  

Z celkových 20 985 292 ks materiálů a 1 728 druhů materiálů, které se dodávají  

od českých dodavatelů v jednorázových obalech, představuje prvních 40 z nich 84 % 

(17 566 220 ks). [5] 

 



Bc. Vojtěch Vančura: Ekonomické a ekologické aspekty odpadového hospodářství ve 

vybrané průmyslové firmě 

2019  49 

5.2 Sjednocení jednotky hmotnosti v systému 

Během analýzy celého procesu bylo zjištěno, že některé materiály jsou uvedeny 

v informačním systému podniku v gramech, jiné naopak v kilogramech. Jedná se o vcelku 

zásadní problém, jelikož tato skutečnost zkresluje výkazy tisícinásobně (dosud se pracovalo 

s myšlenkou, že všechny materiály jsou zakládány v kilogramech).  

Jsou zde dvě možnosti řešení. První variantou je dohledávání nesrovnalostí vizuálně  

a opravovat je manuálně pro každé čtvrtletí. Druhou možností je vygenerování seznamu 

materiálu a provést změny z gramů na kilogramy. V rámci informačního systému však není 

tato položka uživatelsky opravitelná v rámci závodu. Požadavek na opravu údajů u těchto 

materiálů by bylo nutné poslat do SAP centrály, která se nachází v Rumunsku.  

Tato chyba se objevuje jen ve výkazu 1-4 a ovlivňuje tak především výkaz  

o jednorázových exportovaných obalech, který nepodléhá zpoplatnění. 

Navrhuji tato data získat souhrnně z informačního systému SAP. Nejedná se o příliš 

složitý proces (jsou součástí systémových dat).    

Přestože se chyba nenachází u velkého množství položek, může v případě 

velkoobjemového materiálu dojít k výraznému zkreslení skutečného vývozu. 

Jednalo by se o zpřesnění výkazů a společnost by se vyhnula případné pokutě, která 

by ji hrozila, kdyby tuto nesrovnalost audit odhalil. Minimální výše za odhalení nedostatku 

je 30 000 Kč. Výsledná výše pokuty by byla vypočtena na základě míry ovlivnění. [16] 

5.3 Zvolení osoby pro kontrolu správnosti ve vykazování 

Celý proces vykazování je značně složitý. Pověřený zaměstnanec musí této 

problematice dostatečně dobře rozumět. Je zapotřebí získat mnoho dat a informací a vhodně 

je zpracovat, následně přiřadit ke správným druhům materiálů, sumarizovat a správně 

vyplnit do výkazů. Pokud se odpovědná osoba soustředí pouze na hrubou kontrolu 

zadávaných dat, může tak dojít ke zkreslení výsledků.  

Pro tento proces je sepsán interní pracovní návod, jakým způsobem si lze vybrat 

všechna data potřebná k vypracování výkazů. Důležité je, aby se s tímto procesem seznámil 

další zaměstnanec (např. v případě dočasného nebo trvalého odchodu kompetentní osoby 
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z podniku). Zastupující osoba by mohla rychleji získat požadovaná data ze systému, 

zpracovat je a správně zapsat do čtvrtletních výkazů. 

Vyčíslení úspory vychází ze smlouvy mezi objednatelem (analyzovanou firmou)  

a společností EKO-KOM. V případě prodlení účtuje EKO-KOM pokutu ve výši 500 Kč  

za každý den prodlení. V případě, že objednatel neposkytne řádně nebo včas součinnost 

auditorovi, uděluje společnost EKO-KOM pokutu ve výši 30 000 Kč za každý jednotlivý 

případ. V případě, že objednatel poskytne společnosti EKO-KOM nepravdivé či neúplné 

informace, má tato společnost právo udělit objednateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku 

rozdílu mezi odměnou vypočtenou na základě poskytnutých informací  

a odměnou na základě úplných a pravdivých informací. [16] 

Navíc je zde riziko, že pokud by firma nedodala výkaz do 30 dní od uplynutí termínu 

nebo by nebyla schopna poskytnout součinnost auditorovi, hrozilo by vypovězení smlouvy 

ze strany EKO-KOM. [16] 

5.4 Možnost pověření stážisty pro zlepšení procesu 

Lze zvážit možnost pověření stážisty, který by se této problematice více věnoval  

a proces dostatečně optimalizoval. Nejednalo by se pouze o shromažďování dat, ale také  

o kontakt se zákazníky a dodavateli. Mohl by odesílat materiály k opravám hmotnosti 

v informačním systému. V jeho kompetencích by následně mohly být také návštěvy skladu, 

tvorba kusovníku jednorázových obalů od dodavatelů, převažování jednorázových obalů 

atd. 

Není nutností, aby se této problematice zaměstnanec věnoval denně. Stačí proto,  

aby v rámci zlepšení činnosti pracoval pouze brigádník/stážista, který by po zaučení 

kvalifikovaným pracovníkem sbíral data, zadával je do systému a pomáhal tak k zavedení 

plně automatizovaného systému.  

Předpokládá se, že sběr informací může trvat déle než rok. Kalkulaci úspory nákladů 

na zaměstnání stážisty oproti řádovému zaměstnanci za rok lze znázornit následujícím 

výpočtem. Pracovník má hrubou mzdu 30 000 Kč. Sociální pojištění je ve výši 25 % a 

zdravotní pojištění ve výši 9 %.  

  



Bc. Vojtěch Vančura: Ekonomické a ekologické aspekty odpadového hospodářství ve 

vybrané průmyslové firmě 

2019  51 

30 000 ∗ 1,34 = 40 200 𝐾č/𝑚ě𝑠í𝑐 

40 200 ∗ 12 = 482 400 𝐾č/𝑟𝑜𝑘 

Brigádník dostane zaplaceno 120 Kč/hod. Předpokládá se, že má dohodu o pracovní 

činnosti a pracuje plných 80 hodin za měsíc. 

120 ∗ 80 ∗ 1,34 = 12 864 𝐾č/𝑚ě𝑠í𝑐 

12 864 ∗ 12 = 154 368 𝐾č/𝑟𝑜𝑘 

Celková úspora činí 328 032 Kč/rok.  

Získávání dat by mělo začít od nejfrekventovanějších po nejméně frekventované 

obaly. Takto by bylo vykazování každého následujícího čtvrtletí přesnější.  

5.5 Nastavení nové SAP transakce pro zjednodušení procesu 

Sběr dat pro výkazy probíhá z většího množství SAP transakcí. Vzhledem k tomu,  

že se jedná o podnikový informační systém, který si lze uživatelsky přizpůsobit, bylo  

by vhodné zvážit vývoj nové SAP transakce, která by shromažďovala veškerá data a poté  

by bylo možné získat pouze hodnoty, které by sloužily pouze pro potřeby výkaznictví. Bylo 

by tedy možné získat ihned sečtená data s rozlišením jednorázových a vratných obalů, 

následně další rozlišení plastů, lepenky, kovů, dřeva s konkrétní hmotností. Osobě, která je 

za tuto činnost odpovědná, by toto zlepšení výrazně usnadnilo práci a čas. Celý proces  

by se zautomatizoval.  

Tato změna by mohla také zvýšit přesnost ve vykazování a snížit chybovost celého 

procesu. Úspora by byla především v čase, který by zaměstnanec ušetřil touto činností. 

Jednalo by se však o hodiny, ne-li desítky hodin čtvrtletně. Navíc by zlepšení využily  

i ostatní české pobočky analyzované společnosti. Úspora by tak byla několikanásobně vyšší.  

5.6 Změna principu ve vykazování importovaných obalů v listě 1-1 

Vykazovat do položky „importované“ všechny odpady z obalů, odvezené svozovou 

společností, nepředstavuje zcela ideální řešení. Pracuje se s myšlenkou, že veškerý tento 

odpad je produkcí importovaných obalů. 

Dalo by se říci, že se jedná o nejjednodušší způsob evidence v rámci možností. Není 

však pravda, že by se jednalo o přesné vykazování odpadu z obalů. Společnost takto generuje 
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při auditech přeplatky na poplatcích. Druhým hlediskem je nepřesná evidence množství 

odpadů z importů, což představuje desítky tun za čtvrtletí.  

Společnost má stovky dodavatelů, kteří do společnosti dodávají miliardy kusů 

materiálu. V rámci importovaných materiálů nemá společnost data o balení vždy k dispozici 

(pro vlastní výrobky jsou tato data uvedena v systému a přenášejí se na dodací listy). 

Jedním z důvodů, proč tato varianta není příliš ideální, je skutečnost, že pro závod 

zařizuje služby mytí a skladování obalů externí společnost. V 1,5hodinových intervalech 

(16x/den) tyto obaly dodává prostřednictvím setů do závodu, kde v tzv. supermarketech 

fungují předávací místa a odsud jsou odváženy přímo do výroby. Každý z těchto setů je 

zabalen velkým množstvím strečové fólie (je to z důvodu udržení čistoty obalů, ale také  

pro zpevnění pro převoz). Každým návozem je objednáno výrobou několik desítek setů  

a poplatníkem tohoto odpadu by tak měla být tato externí společnost (pokud smluvně není 

stanoveno jinak). Např. za rok 2018 putovalo do výroby 60 872 setů. Každý set je obalen 

strečovou fólií o hmotnosti 0,5 kg. Celkem se jedná o 30,436 t plastů, za které se platí navíc 

19 235,55 Kč. [5] 

Jedním z možných řešení je vytvoření seznamu dodavatelů (zahraničních), ze kterých 

se vyselektují společnosti, které nedodávají ve vratných obalech, a následně tyto dodavatele 

kontaktovat s žádostí o sdělení informace ohledně hmotnosti obalů. Jde sice o poměrně 

náročnou administrativní činnost, je však možno vytvořit jeden vzorový formulář, který  

by se rozeslal více společnostem najednou (mohlo by být náplní činnosti stážisty  

ve společnosti). Takto by se částečně mohla shromáždit data pro zadání do systému. Celkem 

se jedná o 790 zahraničních a 288 českých dodavatelů. [5] 

Zbytek informací, které by dodavatelé neposkytli, by bylo nutno zjistit samotným 

fyzickým ověřením balení jednotlivých materiálů ve skladu. Dále by bylo třeba jednotlivé 

obaly zvážit a tuto evidenci nejprve vést např. v Excelu, posléze lze zadat všechna data  

do systému SAP. Mezi dodanými materiály v jednorázových obalech od zahraničních 

dodavatelů je 1 942 074 944 ks, 6 956 druhů materiálu. Z nich však 150 

nejfrekventovanějších druhů představuje 54 % celkového objemu (data jsou za období  

1. čtvrtletí roku 2018). [5]  
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Další variantou je selekce materiálu, který je odesílán v jednorázových obalech, vybrat 

z nich nejfrekventovanější (nejvíce ovlivňují výkaznictví) a k těmto obalům zjistit jejich 

váhu (zbytek by se mohl dopočítat poměrově nebo na základě již shromážděných dat). 

Pokud by se pokračovalo v systému vykazování z návozů svozovou společností, 

ideálním řešením by bylo třídit odpad mezi „importované“ (svezené z příjmu) a přijaté  

od českých dodavatelů (toto řešení je v podstatě nerealizovatelné). Pokud by firma měla již 

shromážděná také potvrzení od českých dodavatelů, že za obaly byl již uhrazen poplatek, 

uváděly by se tyto obaly v listě 1-2 jako předplacené.  

Pro příklad jsem provedl analýzu naskladněného materiálu za jeden vybraný den.  

Z celkového množství zásilek pocházelo od českých dodavatelů 10 % (46 z 456 zásilek). 

Avšak poměr kusů naskladněných materiálů (s touto variantou počítá auditor) z ČR tvoří 

pouze necelé 1 %. (0,68 %) Tuto skutečnost lze vysvětlit objemnějšími zásilkami  

ze zahraničí. Dále je však třeba odečíst zásilky ve vratných obalech. Poté je poměr zásilek  

v jednorázových obalech od českých dodavatelů necelých 7 % (27 z 390 zásilek). Důvodem 

rozdílu – 10 % zásilek z ČR celkově oproti 7 % v jednorázových obalech – bude skutečnost, 

že materiály ze zámoří atp. jsou dodávány častěji v jednorázových obalech. Poměr kusů 

naskladněných materiálů z ČR v jednorázových obalech tvoří pouhých 0,39 % (116 395  

z 30 132 704 kusů). Následně se musí zohlednit rozdílná balení materiálů. Pokud by bylo 

vybráno 20 % nejobjemnějších zásilek, jednalo by se o 78 zásilek ze zahraničí (20 % z 390) 

a 6 zásilek z ČR (20 % z 27), kde by bylo potřeba ověřit konkrétní obalový materiál a jeho 

hmotnost. Analýza může prokázat, že materiály z ČR jsou zabaleny ve větším množství 

těžších obalů – potom by bylo potřeba uvádět v propočtech vyšší procento než např. výše 

uvedených 0,39 %. Lze předpokládat, že tato analýza provedena za delší období pro 

nejfrekventovanější materiály by mohla sloužit jako dostatečný podklad pro vykazování 

správného poměru množství odpadu z ČR. [5] 

Na první pohled se může zdát, že systém sběru informací a jejich zadávání do systému 

je nákladnější oproti úsporám, které by implementace změn přinesla. Firmě by daná opatření 

ušetřila desítky tisíc Kč ročně, zároveň by představovala větší mzdové náklady  

na pracovníka, který by tuto činnost měl na starost. Je však třeba brát v úvahu, že v případě, 

kdyby se rozhodla udělat Česká inspekce životního prostředí kontrolu a zjistila by, že firma 
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vykazuje tímto způsobem „návozů“, hrozilo by udělení pokuty (její výše může být v řádech 

statisíců). [7] 

5.7 Komunikace s pracovníky EKO-KOM 

Další možností, jak zpřesnit vykazování obalů, je konzultace s pracovníky společnosti  

EKO-KOM, a.s. Již dříve EKO-KOM ve spolupráci s auditorskou firmou rozporoval jak 

vykazování obalů procentem z odpadů (audit z roku 2013), tak vykazování plné produkce 

odpadů (audit z roku 2017). Tato skutečnost vykázala poté chybu v podobě přeplatku.   

V rámci zlepšení je vhodné seznámit pracovníky s navrhovanými opatřeními  

ve společnosti a probrat, jaké by pro tuto situaci bylo optimální možné řešení (v rámci 

podmínek podniku). Pracovníci společnosti EKO-KOM by pro tyto potřeby měli být 

dostatečně zkušení na to, aby se podíleli na nalezení řešení, které by vyhovovalo podmínkám 

firmy. Pracovníci již mají zkušenosti z různých oborů průmyslu (tedy včetně toho 

automobilového). 

Konzultace nabízí EKO-KOM svým klientům bezplatně každý všední den mezi  

8 – 16:30.  

5.8 Odtržení se od systému EKO-KOM 

Jedná se o zcela radikální myšlenku, přesto však představuje reálné řešení,  

kdy by firma odstoupila od Smlouvy o sdruženém plnění a zajišťovala si odběr odpadů 

včetně vyplňování ročních výkazů pro potřeby MŽP a dalších povinností, které ji plynou  

ze zákona zcela sama.   

Podnikatelský subjekt sice uvádí obaly na trh a do oběhu, neslouží však konečnému 

spotřebiteli. Vztahuje se tedy na něj pouze povinnost § 12 (zajištění využití odpadu z obalů). 

To znamená, že je společnost povinna zajistit, aby obaly v daném kalendářním roce,  

které uvádí na trh a do oběhu byly recyklovány nejméně v rozsahu, které stanovuje 

následující Tabulka 16. 

. 
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Tabulka 16: Požadovaná míra recyklace daná zákonem 477/2001 

 Požadovaná míra recyklace v % 

Odpady z obalů Do 31.12.2019 Od 1.1.2020 

Vlnitá lepenka 75 75 

Sklo 75 75 

Plasty 45 50 

Kovy 55 55 

Dřevo 15 15 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [22] 

 

Úspora tohoto opatření by byla značná. Jednalo by se o všechny poplatky, které firma 

platí společnosti EKO-KOM za převzetí těchto povinností. Konkrétně se tedy jedná o částku 

okolo 620 000 Kč, které ročně odvádí.  

Ačkoliv se jedná o velkou úsporu, je zde dost velký problém zajištění především 

v povinnosti požadované míry recyklace, kterou uvádí Tabulka 16. Firmy nejsou ochotny 

sdělovat (nemají ze zákona povinnost), kde odpad ve skutečnosti skončil a jak s ním 

naložily. Mimo jiné téměř všechen importovaný nebezpečný odpad z obalů končí v první 

řadě ve spalovnách.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla analýza způsobu vykazování odpadů z obalů ve vybrané 

firmě a návrhy opatření pro zlepšení vykazování a úsporu nákladů na poplatcích  

za vykazované obaly.  

Dále také analýza hospodaření s obaly a návrhy možných opatření pro celkové snížení 

množství odpadů z obalů s důrazem jak na ekonomické, tak ekologické hledisko. 

Během analýzy tohoto procesu byla identifikována celá řada problémů, která nejenže 

výrazně ztěžují práci při získávání dat a sumarizace, ale vedou také k řadě nesrovnalostí, 

které představují závažné rozdíly mezi vyplněnými výkazy a skutečností. Za tyto skutečnosti 

byla firma penalizována auditorskými firmami. 

Bylo učiněno několik návrhů na opatření, která by mohla pomoci zlepšit a zdokonalit 

celý proces. Ne vždy se jedná o přímou ekonomickou úsporu, avšak je třeba brát v potaz 

také hrozby pokut, a to nejen ze strany společnosti EKO-KOM, a.s. (v zastoupení 

auditorských firem) při auditech, ale také od České inspekce životního prostředí.  

Ne všechny návrhy na řešení jsou za daných podmínek vhodné nebo realizovatelné. 

Např. ukončení smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. vidím jako nemožné řešení, 

vzhledem ke skutečnosti, že oprávněné osoby nejsou ochotny sdělovat (respektive nemají  

ze zákona povinnost) jak bylo s odpadem naloženo. Mimo jiné téměř všechen importovaný 

nebezpečný odpad z obalů končí ve spalovnách. Zajistit tak, aby bylo doloženo zákonem 

stanovené množství odpadů, je v podstatě nerealizovatelné. Tudíž je nadále zapotřebí 

spolupracovat s touto obalovou společností. V současnosti má společnost EKO-KOM, a.s. 

na trhu monopolní postavení. Do budoucna se očekává vstup konkurence na trh. Společnost 

REMA AOS, a.s. již k 15.04.2016 předložila Ministerstvu životního prostředí žádost  

o udělení autorizace této společnosti. Dodnes ještě nedošlo k udělení autorizace. Poté,  

co se tak stane, by bylo vhodné porovnat podmínky obou společností. 

Celý proces vykazování je tedy nutné zdokonalit. Nejlepší možností ke zlepšení 

způsobu vykazování je kombinace několika z navržených opatření. I když náklady na tuto 

činnost mohou být vyšší nežli úspora z nich plynoucí. Jako první navrhuji stanovit 

pracovníka, který bude mít v kompetenci provedení změn. Pro vyšší úsporu je možnost 

zaměstnání stážisty. Jelikož by se jednalo o zodpovědnou a poměrně komplexní činnost, 
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měla by být vybrána vhodná osoba, pokud možno na delší časové období. Mezi kompetence 

tohoto vybraného pracovníka by patřil rovněž kontakt s dodavateli (českými i zahraničními). 

Tito dodavatelé mohou poskytnout data o obalových materiálech, v rámci českých 

dodavatelů by firma získala rovněž potvrzení, že za obaly již byl uhrazen poplatek  

u společnosti EKO-KOM, a.s. Zároveň by se tak jednalo o další osobu, která by se seznámila 

s procesem vykazování a v případě nepřítomnosti kompetentní osoby by byla schopna 

vytvořit čtvrtletní výkazy v požadovaných termínech, aby společnost nebyla pokutována 

nebo nebyla rozvázaná smlouva v případě delší doby prodlení. Zároveň může fungovat také 

jako kontrolor vyplněných čtvrtletních výkazů, aby nedošlo k uvedení nepřesných dat.  

Shromažďovaná data se mohou zadávat přímo do podnikového informačního systému 

SAP (případně nejdříve zadávat do MS Excel a následně do systému SAP). Na trhu je 

k dostání software OBAL 8 od společnosti Inisoft, který je pro tuto činnost šitý na míru 

(umožňuje jednoduše plnit všechny evidenční a vykazovací povinnosti dle zákona 477/Sb. 

O obalech). Avšak podnikový informační systém SAP si může podnik upravit za pomoci 

svých informačních techniků. Není proto nutné, aby   podnik platil zbytečně nový informační 

systém pouze pro tuto činnost.  

Činnosti sběru dat nakonec budou pro společnost znamenat větší ekonomickou zátěž 

než jejich úspora. Z dlouhodobého hlediska mohou být tyto činnosti rentabilní. Nelze však 

přesně zcela vyčíslit, kolik firma reálně ušetří na čtvrtletních výkazech (pravděpodobná 

roční úspora na výkazech je 100 000 Kč ze současných 620 000 Kč). Je třeba vzít v úvahu 

také případné pokuty vyplývající z nalezených nepřesností při auditu a možných pokut  

z kontrol z České inspekce životního prostředí. Pokuty za přestupky se pohybují v řádech 

statisíců až milionů [22]. Vylepšením evidence by firma snížila pravděpodobnost penalizace.  

Nejde totiž pouze o sběr dat o aktuálních materiálech, jelikož každé čtvrtletí mohou 

přibývat stále nové materiály a u těch stávajících se měnit obalové materiály. Z těchto 

důvodů je nutná pravidelná kontrola a aktualizace dat.   

Přesto se dá aplikovat celá řada zlepšení, která by vedla minimálně ke zpřesnění mezi 

výkazy a realitou.  Některá opatření jsou však aplikovatelná více, jiná zase naopak méně, 

některá jsou administrativně velice náročná, jiná naopak poměrně jednoduchá.   
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