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Anotace 

Tématem mé bakalářské práce jsou Odpady z obalů, systém nakládání a recyklace. 

Práce je zaměřena na systémy nakládání s obaly ve vybraných zemích Evropy a na 

následné zpracování obalového odpadu pomocí materiálové recyklace. 

Tyto odpady jsou významnou druhotnou surovinou, proto je velmi důležité 

financování výchovných procesů populace. Tím nedojde ke ztrátě této cenné suroviny, 

která v dnešní době pomocí nejmodernějších technologií nahradila přírodní suroviny.  

 

Klíčová slova: obal, systém nakládání, odpad z obalů, recyklace 

 

Annotation 

The topic of my thesis is Packaging waste, recycling and the system of disposal. 

The work is focused on packaging waste management systems in selected countries of 

Europe and the subsequent processing of packaging waste by recycling materials. 

These wastes are a significant secondary raw material and that is why is the 

financing of the educational processes of the population so important. This does not lose 

this valuable raw materials that nowdays using the latest technologies replaced natural 

materials. 
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Seznam použitých zkratek 

PP – polypropylen 

PS – polystyren 

PVC – polyvinylchlorid 

LDPE  - nízkohustotní polyethylen  

HDPE – vysokohustotní polyethylen  

PET – polyethylentereflalát  

EU – Evropská unie   
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1 ÚVOD 

V dnešní době nabízí součastný trh nespočet výrobků, které jsou baleny 

nejmodernější technikou. Pro spotřebitele při výběru je však rozhodující design a cena 

výrobku. Teprve až poté si uvědomuje otázku, jak naložit s použitým obalem. Přesto 

statistiky dokazují, že do systému třídění obalového odpadu se zapojilo 98% populace 

v České republice.  

Součastný trend Evropy v minimalizaci odpadů musí pokračovat a upřednostňovat 

opětovné využití a recyklaci. Dalším reálným způsobem, jak odstranit obalový odpad je 

spalování s využitím energie. Aby tento trend byl dodržen, musí být především 

podporován výchovný proces populace.  

Cílem bakalářské práce je charakteristika a srovnání systémů nakládání s odpady 

z obalů ve vybraných státech Evropy, včetně jejich úpravy a zpracování pomocí procesu 

materiálové recyklace. Ve způsobu úpravy je zahrnut sběr a třídění jednotlivých 

materiálových komodit před samotným procesem materiálové recyklace. Uvedeny jsou i 

jiné způsoby zpracování odpadů z obalů tj. skládkování a spalování s energetickým 

využitím obalových složek z odpadu. 

Z Evropy jsou vybrány státy Česká republika, Slovensko, Rakousko, Německo, 

Francie, Belgie, Dánsko, Polsko, Velká Británie, Irsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Itálie, 

Španělsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Bulharsko, Norsko, Ukrajina, Chorvatsko a 

Švýcarsko.  

Recyklovaný obalový odpad je významným druhotným materiálem pro výrobu 

nových výrobků, tím je konkurenceschopným materiálem vůči přírodním surovinám. 

Tento druh materiálu nachází široké uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích. 
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2 SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S OBALY 

Na základě legislativních aspektů jsou v zemích Evropy vytvořeny systémy 

vrácení, sběru a využití obalů a obalových odpadů nebo zálohové systémy pro vybrané 

materiálové komodity. Vytvořené systémy by měly chránit především životní prostředí a 

zdraví člověka [1].  

Nové priority pro budoucí organizační a technologické systémy odpadového 

hospodářství se získaly díky praktickým zkušenostem z posledních deseti let. Evropský 

trend v minimalizaci odpadů musí pokračovat. Musí být upřednostněno opětovné využití, 

recyklace a reálným řešením je i využití energie z odpadů obalů. V zemích Evropské unie 

dosahuje materiálové využití odpadů pomalu, ale jistě svého maxima. Pokud se poleví 

v propagaci a investici do výchovného procesu dojde k poklesu výtěžnosti a ke zhoršení 

kvality odděleně sbíraných komodit [1].  

 

2.1 Terminologie v oblasti obalů 

Obalem je každý výrobek různého typu a materiálu, který je určen k pojmutí, ochraně, 

dodávce, předvedení, vystavení a nabídce spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli. 

„Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu  

č. 477/2001 Sb.“ [2] Součástí výrobku je označení materiálu a způsob nakládání po 

použití. Způsob označování obalů a jednotlivé druhy identifikačního značení jsou uvedeny 

v PŘÍLOZE č. 1.  

O určitém typu výrobku, zda je či není obalem, rozhoduje Ministerstvo životního 

prostředí, které vydává stanovisko podle § 32 písm. m) zákona o obalech a ve věci 

pochybnostech podle § 2 písm. a) zákona o obalech. Na stanovisku se podílí i Ministerstvo 

průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Subjekty, které uvádějí obaly či balené 

výrobky na trh musejí dodržovat základní povinnosti dle zákona o obalech. Povinnosti 

subjektů jsou popsány v PŘÍLOZE č. 2. Obaly se využívají v nejrůznějších průmyslových 

odvětvích tj. potravinářském, chemickém, farmaceutickém, kosmetickém průmyslu [2].  
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Rozdělení obalů podle jejich funkce: 

- Prodejní 

- Skupinový 

- Přepravní  

Prodejní obaly jsou určeny k tomu, aby tvořily v místě nákupu určitou prodejní jednotku 

pro spotřebitele či jiného konečného uživatele. Slouží k ochraně jednotlivých výrobků 

nebo seskupení výrobků např. plechovky piva [3].  

Skupinové obaly jsou určeny k tomu, aby v místě nákupu tvořily skupinu určitého počtu 

prodejních jednotek. Tato skupina může být prodávána spotřebiteli či jinému konečnému 

uživateli nebo slouží jen jako pomůcka k doplňování do regálů v konkrétním místě 

prodeje. Také můžou být z výrobků odstraněny, aniž by se tím ovlivnily vlastnosti výrobků 

např. karton plechovek, jogurtů, mléka [3].  

Přepravní obaly jsou určeny k manipulaci a přepravě konkrétního množství výrobků nebo 

skupinového balení, s cílem, aby se zabránilo jejich fyzickému poškození např. obal, který 

chrání výrobky na paletě. Silniční, železniční, lodní a letecké kontejnery nejsou 

přepravními obaly [3].  

 

Druhy obalů: 

- Jednorázové obaly 

- Opakovatelně použitelné obaly 

- Vratné obaly 

- Vratné obaly zálohované 

Jednorázové obaly jsou obaly, které nevyhovují §13 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Tyto obaly byly navrženy pouze pro jedno použití např. 

kelímky od jogurtů, obaly od sušenek a kávy, nápojové kartóny od džusu a mléka, plastové 

talíře a příbory. 
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Graf 1: Struktura nevratných obalů, 2011 [4] 
 

Z uvedeného zdroje jsem vytvořila graf, kde je znázorněno zastoupení jednotlivých 

materiálů používaných k balení různých výrobků, které se v předchozích letech prakticky 

nemění. Liší se v pouhých jednotkách procent. Mezi nejpoužívanější materiál patří papír, 

sklo a plasty. 

 

 
Graf 2: Množství zaevidovaných jednorázových obalů, 2000 – 2011 [4] 
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Z uvedeného zdroje jsem vytvořila graf, kde je znázorněno množství evidovaných 

jednorázových obalů ve sledovaném období, v letech 2000 až 2011. V roce 2011 bylo 

zaevidováno jednorázových obalů 864 106 tun. Celkové množství obalů bylo 3 099 862 

tun, které se uvedlo na trh a do oběhu v roce 2011. 

Opakovaně použitelné obaly jsou navrženy a určeny, aby během své životnosti vykonaly 

určitý počet obrátek nebo cyklů. Znovu se plní nebo se používají k témuž účelu, pro který 

byly navrženy, s podporou nebo bez podpory pomocných výrobků, které opětovné plnění 

umožňují. Pokud se opakovaně použitelné obaly přestanou požívat, stávají se obalovým 

odpadem [3].  

Požadavky na opakovaně použitelné obaly a postupy pro posouzení shody s těmito 

požadavky uvádí Česká technická norma ČSN EN13429 [5] a ČSN EN 13427 [6]. 

 
Graf 3: Množství zaevidovaných opakovatelně použitelných obalů, 2000 – 2011 [4] 

 

Z uvedeného zdroje jsem vytvořila graf, kde je znázorněno množství evidovaných 

opakovaně použitelných obalů v letech 2000 až 2011. V roce 2011 bylo zaevidováno 

opakovaně použitelných obalů 2 235 796 tun. Ve stejném roce se celkem uvedlo na trh a 

do oběhu 3 099 862 tun obalů. 
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Pro vratné obaly existuje zvláště vytvořený systém vrácení použitých obalů subjektu, 

který tyto obaly uvedl do oběhu [2]  

Tyto obaly musí být navrženy a konstruovány tak, aby se vyloučila jejich podobnost 

s nevratnými obaly, a tím se vyloučí jejich záměna. Požadavky na vratné spotřebitelské 

obaly jsou uvedeny v České normě ČSN 77 0054 [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 1: Oběhový cyklus skleněných obalů [8] 

Uvedené schéma znázorňuje jednotlivé kroky oběhového cyklu skleněných obalů. Schéma 

bylo vytvořeno na základě uvedeného zdroje. 

Pro vrátné obaly zálohované platí zvláštní předpisy, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele. Výše zálohy pro skleněné obaly je 3,- Kč seznam vratných zálohovaných 

obalů je uveden v příloze k nařízení vlády č. 111/2002 Sb. 

 

Druhy obalových materiálů: 
- Sklo 

- Papír a lepenka 

- Plasty (PET, PP, PS, HDPE, LDPE) 

- Hliník  

- Ocel 

- Dřevo 

- Jiné materiály (textil, korek, keramika) 

 

Sběr Přeprava Mytí obalůPrázdné obaly

ZátkováníEtikety  Opakované 
plnění Odstranění 

nečistot: zbytky 
etiket, potravin 

Nové výrobky 
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2.2 Státní správa v oblasti obalů 

Činnost jednotlivých státních orgánů v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů 

jsou popsány v PŘÍLOZE č. 3. 

„Ministerstvo životního prostředí“ 

„Ministerstvo průmyslu a obchodu“ 

„Ministerstvo zemědělství“ 

„Ministerstvo zdravotnictví“ 

„Česká obchodní inspekce“ 

„Česká zemědělská a potravinářská inspekce“ 

„Česká inspekce životního prostředí“ 

„Státní ústav pro kontrolu léčiv“ 

„Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv“ 

„Celní orgány“ [2] 

 

2.3 Systémy nakládání s obaly ve vybraných státech  Evropy 

Některé evropské státy založily řešení nakládání s obaly a obalovými odpady na 

přímé odpovědnosti výrobců, dovozců i distributorů obalů i balených výrobků. Většinou 

jim je uložena povinnost zajistit zpětný odběr a využití v různém rozsahu podle 

jednotlivých materiálů. Povinnost mohou plnit individuálně či zapojením se do 

konkrétního systému. Do systému platí poplatky v různém rozsahu, především podle 

hmotnosti a druhu produkovaných obalů. Na základě toho jim systém zajišťuje splnění 

podmínek zákona. Systémy v jednotlivých zemích Evropy mohou a nemusí být 

kontrolovány státem [9]. 

Ve státech Evropské Unie jsou systémy založeny jako soukromoprávní subjekty 

vlastněné výrobci obalů a baleného zboží. Tím se vylučuje vliv státu a jeho obvinění, že 

zasahuje sám či prostřednictvím veřejných orgánů do činnosti systému ve prospěch nebo 

neprospěch jiných hospodářských subjektů [9]. 
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V EU jsou uplatňovány tři základní přístupy nakládání s obaly: 

- „Zálohování vybraných typů obalů“ např. Švédsko, Německo 

- „Samostatný sběr obalů, odděleně od komunálního odpadu“ např. Česká republika 

- „Integrovaný přístup k použití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky“ 

např. Francie [9]. 

Prevence obalového odpadu je nejlépe dosahována, pokud jsou do systému zapojeni 

výrobci, plniči, prodejci, a ve spolupráci s obcemi. Vzájemné propojení vede k vyšší míře 

využití odpadu [9]. 

 

Obrázek č. 1 

Obrázek 1: Mapa Evropy [10] 

Pro srovnání systému byly vybrány státy z Evropy tj. Slovensko, Rakousko, 

Německo, Francie, Belgie, Dánsko, Velká Británie, Irsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, 

Itálie, Španělsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Bulharsko, Norsko, Ukrajina, Švýcarsko a 

Česká republika. 
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2.3.1 Systémy ve vybraných členských státech EU  

Členské státy EU se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES     

z 1. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 

V této směrnici jsou stanoveny cíle recyklace pro členské státy EU. Většina členských 

států přejala tuto směrnici do své státní legislativy [3]. 

 

Slovenská republika – společnost ENVI-PAK, a.s. je akciová společnost (nezisková), 

která působí na Slovensku od roku 2003. Podporuje služby sběru, využití a recyklace 

odpadů z obalů pro svoje klienty podle §7, odst. 1 zákona č. 119/2010 o obalech Sb. 

ENVI-PAK se už při vzniku v roce 2003 stal členem PRO EUROPE, která zajišťuje 

systémy v rámci celé Evropy. Je držitelem licence na používání ochranné známky Zelený 

bod na Slovensku. Zároveň má právo poskytovat výrobcům a distributorům oprávnění 

používat ochrannou známku na obalech výrobků, které uvádějí na trh [11]. 

ENVI-PAK, a.s. v rámci podpory separovaného sběru obcím a městům poskytuje finanční 

příspěvek za sebrané odpady z obalů, které odevzdaly k recyklaci. Obce a města samy 

rozhodují, jakým způsobem tento příspěvek využijí, jestli na fungování separovaného 

sběru, odvozu odpadů či na osvětu obyvatelstva.  

Klienti, kteří se zapojili do systému ENVI-PAK mají za úkol plnit povinnosti, které jim 

ukládá zákon o obalech, zabezpečit sběr a recyklaci odpadů z obalů a to minimálně ve výši 

závazných limitů zhodnocení a recyklace [11].  

 

Rakousko – systém zajišťuje společnost Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft 

(ARA) a společnost AGR Austria Glasrecycling GmbH, která je součástí systému. ARA je 

nezisková organizace, která byla založena v roce 1993 z podmětů rakouského obchodu a 

průmyslu. Také provozuje širokou škálu služeb pro všechny společnosti, které uvádějí 

obaly na trh. ARA je centrálním zdrojem pro firmy, které hledají informace o odběru a 

využití obalů. Spolu s AGR, ARA organizuje sběr a využití všech druhů obalového odpadu 

v celé zemi. ARA sepisuje se svými partnery smlouvy. Jsou to tzv. licenční partneři. 

Licenční partneři mají výhradní právo užívat ochrannou známku Zelený bod na výrobky, 

které distribuují na rakouském trhu. 

Náklady na sběr a využití jsou hrazeny z poplatků od licenčních partnerů zapojených 

v systému ARA, které licenční partneři odvádějí do systému na základě vynásobení 
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množství obalů příslušnými tarify. Tarify jsou každoročně vypočítány provozovatelům 

soustav v systému ARA podle skutečných nákladů na sběr, třídění a recyklaci každého 

obalového materiálu. Vzhledem k neustálému zlepšování systému a zvyšování účinnosti se 

podařilo ARA a jejím partnerům snižovat sazby každý rok. 

Rakouské nařízení o obalech bylo stanoveno na základě zákona o odpadech, který je v 

platnosti od 1. října 1993. Nařízení o obalech je novelizováno s účinností od 1. října 2006. 

Rakouské nařízení o obalech vyžaduje od všech výrobců, distributorů, dovozců, 

obchodníků a všech dalších obchodních organizací, které uvádějí obaly či balené zboží na 

rakouském trhu, aby odebírali a využívali své produkty. To znamená povinnost průmyslu a 

obchodu přijmout vratné obaly, plnou zodpovědnost za balené výrobky distribuované na 

trh a to prostřednictvím vlastních systémů sběru nebo s účastí v autorizovaném sběru a 

využití. Celková dokumentace o evidenci obalů se předává Ministerstvu životního 

prostředí [12].  

 

 

Graf 4: Počet licenčních partnerů zapojených v systému ARA [12] 

 

Německo – Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland Gmbh byla založena v září roku 

1990 jako soukromý podnik. Jako zajišťující organizace pro recyklaci prodejních obalů 

v souladu s ustanoveními o obalech, společnost organizuje sběr, třídění a recyklaci odpadů 

z obalů v Německu s podporou 724 partnerů oprávněnými nakládat s odpady. Hlavním 

předmětem činnosti je splnění zpětného odběru a recyklace, dále pak povinnosti pro 

průmyslové a maloobchodní firmy, který sebou nese německý zákon o obalech. 

Společnost financuje své aktivity za poplatek, který klienti musí zaplatit za účast v duálním 

systému. Dále financuje náklady na sběr, třídění obalových materiálů a recyklaci odpadu 
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z obalů. Také vybírá poplatky od klientů za užívání ochranné známky Zelený bod, který se 

vypočítává na základě použitého materiálu, hmotnosti a počtu prodaných kusů. Používání 

ochranné známky je možné pouze za balené výrobky, které vyhovují požadavkům 

německého zákona o obalech [13].  

 

Francie – společnosti Eco-Emballages a Adelphe vznikly z podmětů orgánů a podniků 

v rámci vyhlášky ze dne 1. dubna 1992. Hlavním cílem bylo dosažení shody s evropskými 

normami environmentální politiky, pokud jde o rozšíření odpovědnosti výrobců.  

Eco-Emballages byla založena a schválena v roce 1992 jako nezisková společnost 

s ručením omezeným. 70% podíl mají akcionáři zastupující všechny ekonomické sektory 

související s působností Eco-Emballages. Adelphe byla schválena o rok později, jako 

společnost s ručením omezením, kde akcionáři jsou hlavně výrobci vína a lihovin. Každá 

společnost tj. výrobci, distributoři a dovozci uvádějící balené výrobky na trh ve Francii 

určené pro spotřebitelské použití musí přispívat do systému. Poplatky získané od 

zúčastněných klientů může Eco-Emaballages a Adelphe financovat náklady na sběr a 

provoz třídících center. Částka je založena na hmotnosti vytříděného materiálu [14]. 

 

Belgie – systém zajišťuje společnost FOST Plus, která je vládou schválená nezisková 

organizace vzniklá z dobrovolné činnosti ze strany soukromého sektoru. FOST Plus byla 

založena v roce 1994 podle belgických výrobců, dovozců, distributorů a obchodních 

organizacích. Společnost je akreditovanou a úředně schválenou organizací pro nakládání 

s odpady z obalů. Akreditace je platná do roku 2013. Společnost financuje, koordinuje a 

podporuje selektivní sběr, třídění a recyklaci obalového odpadu. Systém byl vytvořen, aby 

průmysl reagoval na globální a konkrétní způsob obalové legislativy, tj. k uplatňování 

evropské směrnice 94/62/CE, která byla převedena do belgického práva za spolupráce 

třech belgických regionů tj. Brusel, Flandry a Valonsko [15]. 

FOST Plus uzavírá se svými klienty tj. dovozci, výrobci či distributoři standardní členskou 

smlouvu. Na základě smluvního vztahu musí klienti předkládat výroční prohlášení o všech 

balených výrobcích uvedených na belgickém trhu. Členové FOST Plus zaplatí finanční 

příspěvek za používání ochranné známky Zelený bod, který je vypočítáván každý rok na 

základě provozních nákladů za každý druh materiálu [15]. 
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Graf 5: Vývoj počtu členů zapojených v systému FOST Plus [15]. 

Z uvedeného zdroje jsem vytvořila graf, kde je znázorněn pokles počtu členů 

zapojených v systému FOST Plus v posledních letech. Pokles byl vyvolán na základě 

ukončení činnosti společností. 

 

Dánsko – jako jeden z členských států Evropské Unie je vázáno ustanovenými směrnicemi 

o obalech a obalových odpadech. Nicméně, provedení ve vnitrostátních právních 

předpisech se ubírá jiným směrem ve srovnání s jinými zeměmi, protože Dánsko mělo 

dávno už obalový systém a nakládání s odpady, díky kterému dosáhlo cíle stanovené 

směrnicí už v roce 2001. Dánsko zavedlo speciální právní úpravu pro nápojové obaly a tím 

vytvořilo systém zálohování. Systém zahrnuje jednocestné obaly i vratné lahve tj. nápojové 

obaly od alkoholických a nealkoholických nápojů, které obsahují pivo, energetické nápoje, 

minerální vodu, ledový čaj a jablečné víno [16]. 

Dovozci a výrobci musí být registrovány u společnosti Dansk Retursystem, pokud chtějí 

prodávat výrobky, nápoje, které jsou zahrnuty v systému záloh a vrácení. Po zaregistrování 

můžou umístit na své výrobky (obaly na nápoje) depozitní logo [16]. 

 

Polsko - Rekopol Organizacja Odzysku S. A. je první organizací v Polsku v oblasti obalů. 

Je založena jako nezisková společnost v roce 2001. Prostředky získané od podnikatelů jsou 

vyčleněny na podporu obecného systému tříděného sběru obalových odpadů a na rozvoj 

recyklace obalových odpadů v průmyslu, obchodu a služeb. Rekopol spolupracuje i 

s obcemi v Polsku. Obce podporuje formou finančního příspěvku na každou tunu 

shromážděného obalového odpadu a předaného k recyklaci a na lokální rozvoj tříděného 
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sběru. Rekopol účtuje poplatky svým klientům na základě vykazovaného množství obalů 

uvedených na trh. Pokud Rekopol nesplní cíle pro recyklaci, je povinen uhradit poplatek 

do Fondu životního prostředí. Výše poplatku je stanovena Ministerstvem životního 

prostředí [17]. 

 

Velká Británie – na rozdíl od jiných zemí EU si vybrala velmi unikátní systém. Všichni 

účastníci v řetězci mají sdílenou zákonnou povinnost. Systém je otevřený pro 

hospodářskou soutěž. Společnosti si mohou vybrat z registrace v hospodářské soutěži nebo 

přímo s Agenturou pro životní prostředí nebo Skotskou agenturou pro životní prostředí či 

v Severním Irsku, Životní prostředí a kulturní dědictví služeb. Ať si společnost vybere 

jakoukoliv vládní organizaci, musí se registrovat podle předpisů. Spojené království 

neprovozuje režim Zeleného bodu po vzoru svých evropských protějšků. Použití ochranné 

známky je licencováno ve Velké Británii pouze pro organizace, které chtějí své výrobky 

opatřit znakem, ale užívání ochranné známky není povinné. Zřízení známky provádí 

dceřiná společnost Valpak. Valpak spolupracuje se subjekty v průmyslu, jehož 

prostřednictvím podniky spolupracují na dosažení opětovného využívání a recyklace 

obalových odpadů. Valpak vznikl jako nezisková, akciová společnost v roce 1997. Členství 

je otevřené pro všechny společnosti, včetně výrobců, dovozců, distributorů, zpracovatelů a 

prodejců a také ve všech odvětvích průmyslu.  

Všichni účastníci ve všech úrovních jsou účastníky obalového řetězce a přispívají úměrně 

ke své odpovědnosti a povinnosti. Většina systémů účtuje poplatky podle materiálu každé 

čtvrtletí, ale z důvodu hospodářské soutěže se data nezveřejňují a rozsah se mění podle 

tržních cen [18]. 

 

Irsko – systém Repak byl založen v roce 1997 na základě dobrovolné dohody mezi irským 

průmyslem a Irskou vládou jako řešení odpovědnosti na dodavatele všech druhů obalů 

podle směrnice EU o obalech a obalových odpadech (94/62/EC) [19]. 

 

Švédsko – Förpacknings-och Tidningsinsamlingen (FTI) společnost v recyklačním 

průmyslu, která je zodpovědná za sběr a recyklaci obalů a novin ve Švédsku. Nese 

zodpovědnost za 5800 recyklačních stanic po celé zemi, do kterých lidé mohou odhazovat 

použité obaly a noviny. Systém sběru je mimo jiné financován prostřednictvím poplatků od 
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výrobců obalů, kteří obaly dovážejí, plní a prodávají. Poplatky spravuje REPA, který je 

dceřinou společností FTI. REPA nabízí všem společnostem přístup do celostátního 

systému – recyklace obalů. Z poplatků je financován sběr, využití a recyklace obalového 

odpadu. Sběr se provádí na základě smlouvy s obcemi a soukromými organizacemi [20]. 

 

Finsko – The Environmental of Packaging PYR Ltd je nezisková společnost, která funguje 

na spolupráci s organizacemi producentů obalů, kteří se řídí finským zákonem o odpadech. 

Pomáhá členským firmám a orgánům plnit povinnosti snadněji a ekonomicky podle 

směrnice EU o obalech a dodržování odpovídajících finských právních předpisů. 

Společnost udržuje registr firem, které uvádějí obaly a balené výrobky na finský trh, vede 

statistiku o množství obalů uvedených na trh, vybírá poplatky podle využití obalového 

materiálu, které jsou použity na podporu využití obalového odpadu, na vývoj, na 

monitorovací a informační činnost [21].  

PYR zahájila svou činnost v roce 1997. Zakladateli nebyly soukromé společnosti, ale 

průmyslové a obchodní organizace tj. Food Industry Federation, Chemical Industry 

Federation, Finnish Oil and Gas Federation, Forest Industry Federation, Finnish Platics 

Industry Federation, Technologies Industries of Finland, Federation of the Comsumer 

Goods and Special Goods Industry, Food Retail Federation, Confederation of Finnish 

Commerce a Finnish Packaging Association [21].  

 

Estonsko – organizace The Estonian Recovery Organization (ERO) byla založena v roce 

2004 jako nezisková organizace. Veškerý zisk je navrácen do systému sběru a využití. 

Posláním organizace je pomáhat plnit povinnosti hospodářských subjektů podle zákona o 

obalech, způsobem ekonomickým, sociálně přijatelným a ekologicky efektivním. ERO 

není zodpovědný za obaly obíhající v systému zálohování. Nejvyšším orgánem je valná 

hromada, která jmenuje komisi na dva roky. Rada zodpovídá za plnění cílu ERO. ERO 

spolupracuje s průmyslovými subjekty, jehož prostřednictvím podniky spolupracují na 

dosažení cílů opětovného využívání a recyklace odpadů z obalů. Jakmile společnost uzavře 

smlouvy se svými klienty, má právo připojit ochrannou známku Zelený bod na obaly 

obíhající v systému ERO. Pro uživatele platí zásada, platit poplatky, které se vypočítávají 

na základě použitého materiálu, hmotnosti prodávaného zboží. Společnosti platí pouze u 

položek, které jsou uvedeny na estonský trh. Na systému se podílí i Energetický regulační 
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úřad, který zastupuje zájmy svých klientů ve spolupráci s veřejnými institucemi. Dále 

poskytuje finanční náhradu na sběr, třídění a přepravu shromážděného materiálu [22]. 

 

Itálie – CONAI, National Packaging Consortium je soukromý systém, vytvořený podle 

návrhu společností. Systém má více než 1 400 000 členů mezi výrobci a uživateli obalů. 

CONAI je největší konsorcium v Evropě. Jeho úkolem je řídit recyklaci a využití obalů 

v Itálii a dosáhnout stanovených cílů Evropskou legislativou. Systém chrání životní 

prostředí tím, že kontroluje celý cyklus obalů od výroby až po ukončení jeho životnosti. 

Systém CONAI je založen na principu „společné odpovědnosti“, která je předpokladem 

spolupráce všech účastníků v oblasti odpadového hospodářství tj. společnosti, které 

vyrábějí a používají obalové materiály; veřejná správa, která tvoří předpisy pro nakládání 

s odpady; občany, kteří třídí odpad [23]. 

Systém CONAI je založen na šesti konsorciích, které představují materiály, které využívají 

při výrobě obalů: ocel, hliník, papír, dřevo, plasty a sklo. Každé konsorcium musí pro 

každý materiál koordinovat, organizovat oddělený sběr a zvyšovat recyklaci a využití 

obalového odpadu. Konsorcia: CNA – National Consortium for the recovery and recycling 

of steel packaging; CIAL – Aluminium packaging Consortium; Comieco – Natinal 

Consortium for the recovery and recycling of paper and board packaging; Rilegno – 

National Consortium for the collection recyovery and recycling of wood packaging; 

Corepla – National Consortium for the collection, recovery and recycling of plastic 

packaging waste; Coreve – Glass recovery Consortium [23].  

CONAI hradí kompenzaci obcím z příspěvků obdržených od konsorcií na zpětný odběr 

obalových odpadů z odděleného sběru. Příspěvek je hrazen pouze za obaly uvedené na 

italském trhu. Za obaly vyvážené mimo italský trh se neplatí žádný poplatek [23]. 

 

Španělsko – převzalo evropskou směrnici o obalech a obalových odpadech do své 

legislativy, kde podle zákona existují dvě možnosti pro výrobce, prodejce a distributory. 

Buď se vytvoří individuální systém zpětného odběru, nebo se připojí k integrovanému 

systému. Systém provozuje společnost Ecoembalajes ESPAŇA, S. A., která spustila 

systém tříděného sběru jeho následné zpracování, využití, aby se minimalizoval vznik 

obalových odpadů a vliv na životní prostředí s cílem lépe využívat obalové materiály. 

Společnost vznikla jako nezisková organizace v listopadu 1996, ale začala pracovat až o 
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dva roky později. Společnost se sestavena z akcionářů tj. výrobci, dovozci, distributoři, 

kteří mají uzavřenou smlouvu podle, které musí podávat roční prohlášení o množství 

obalech uvedených na španělském trhu.  

Její činnost je financována z příspěvků od svých členů. Výše příspěvku závisí na druhu 

obalového materiálu a jeho hmotnosti. Společnost tyto příspěvky využívá na financování 

tříděného sběru, přepravu, následnou recyklaci a využití obalových odpadů [24]. 

 

Řecko – The Hellenic Recovery Recycling Corporation (HE. R.RCo. SA) byla založena 

v prosinci roku 2001 průmyslovými a obchodními podniky, které vyrábějí nebo dovážejí 

balené výrobky na řecký trh. HE. R.RCo. je systém recyklace obalového odpadu. Tento 

systém shromažďuje a transportuje recyklovatelný materiál do třídicích center, kde je poté 

materiál oddělen a předán k recyklaci. Tento sektor byl vyvinut ve spolupráci s místními 

úřady. Systém je financován výrobci a dovozci baleného zboží. Celkový poplatek za 

balené zboží se skládá ze dvou částí tj. fixní poplatek a hmotnostní poplatek, který se liší u 

každého obalového materiálu [25]. 

 

Kypr – nadace Green Dot Cyprus (Public) Co Ltd byla založena jako nezisková 

organizace, jejímž hlavním cílem je provádět kolektivně a jménem členských společností 

dodržování povinností v oblasti obalů, které uvádějí na trh, využívají a recyklují obalové 

materiály. Green Dot Cyprus řídí také, na základě manažerských smluv, dva kolektivní 

systémy WEEE Eletrocyclosis Cyprus Ltd., zastupující dovozce elektrických a 

elektronických zařízení a AFIS Cyprus Ltd., systém zastupují dovozce baterií. 

Systém pokrývá okresy Nicosia, Limassol, Larnaka, Papho a Famagusta a umožňuje 85% 

obyvatelstva přístup k organizovanému oddělenému sběru ve všech městských částech 

[26].  

Odpovědné organizace, které se připojili k systému, jako členové jsou odpovědni za 

financování systému. Velké firmy, které uvádějí obaly na trh, vstoupili do systému jako 

akcionáři a poskytli počáteční finanční prostředky do kmenového kapitálu. Členové, kteří 

uvádějí obaly na trh, platí do systému příspěvky podle katalogového systému [26]. 
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Maďarsko – společnost ÖKO-Pannon byla založena na konci roku 1996 pro realizaci 

organizovaného sběru a využití odpadů z obalů v Maďarsku v souladu s praxí z členských 

zemí EU. Hlavním cílem ÖKO-Pannon je pomáhat svým partnerům plnit své povinnosti 

stanovené vnitrostátními právními předpisy a koordinovat oblast nakládání s obalovými 

odpady prostřednictvím sběru a recyklace. ÖKO-Pannon uzavírá s obcemi a 

městy standardní smlouvy. V rámci svým programů ÖKO-Pannon zajišťuje komunikaci a 

vzdělávací podporu obcím, aby jim pomohla zpustit efektivnější systém sběru. Hlavní 

cílem těchto programů je informovat lidi a upozornit na účinnost tříděného sběru. 

Společnost vytvořila i vzdělávací programy pro různé věkové skupiny. 

Společnost je poskytovatelem licenční smlouvy na ochrannou známku Zelený bod svým 

partnerům [27]. 

 

Bulharsko – ECOPACK BULGARIA JSC je nezisková společnost, která vznikla v roce 

2004 a je složena s předních bulharských i zahraničních firem: Agrima, Ganchev, Gotmar, 

Danone-Serdika, Pobeda, Prista Oil, Sars Group & Co, Tetra Pak Bulgaria, Ficosota 

Syntez, Florina Bulgaria, Herti, Shumensko Pivo, Unilever Bulgaria.  

Cílem společnosti je vytvořit efektivní a udržitelný systém pro sběr, recyklaci a využití 

obalových odpadů z domácností, komerčních sektorů a průmyslu a dosáhnout vysoké 

úrovně ochrany životní prostředí s přínosem pro občany Bulharska. 

ECOPACK BULGARIA JSC má právo využívat a poskytovat třetím stranám na území 

Bulharska ochrannou známku Zelený bod [28]. 
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Graf 6: Míra recyklace obalového odpadu v uvedených státech EU, 2007-2008 [29] 

Z uvedeného zdroje jsem sestavila a vytvořila graf, kde je znázorněna procentuální 

míra recyklace obalového odpadu v členských státech EU ve sledovaném období v letech 

2007 a 2008. Nejvyšší míry recyklace dosahuje Belgie, Rakousko a Německo. Ve většině 

států došlo k navýšení míry recyklace v roce 2008. 

 

2.3.2 Systémy ve vybraných zemích mimi EU 

Norsko – V počátku devadesátých let, stejně jako většina ostatních evropských zemí, 

čelilo rostoucímu objemu odpadů. Obalové odpady představovaly značný podíl. V roce 

1991 parlament proto vydal prohlášení zavazující obchodní společenství snížit množství 

používaných obalů a shromáždit recyklovatelné obalové odpady. Od roku 2010 existuje pět 

takových společností. Každá řídí samostatné systémy pro sběr a využití různých obalových 

materiálů. Grønt Punkt Norge AS (Green Dot Norway) byla založena v roce 1998, aby 

shromáždila licenční poplatky za materiál od společností. V lednu 2000 se společnost 

připojila k PRO EUROPE. Od roku 2008 provozuje systémy recyklace a využívání pro 

plastové obaly, nápoj obaly a kartony jménem společnosti [30]. 

Grønt Punkt Norge AS (Green Dot Norway) je vlastněna pěti společnostmi, které jsou, 

spadají pod obchodní a průmyslové organizace. V počátku roku 2010 Green Dot Norway 

má 23 zaměstnanců a čtyři oddělení. Oddělení licenčních poplatků, komunikace, 
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ekonomiky a recyklace. Green Dot Norway má primární cíl shromažďovat a spravovat 

poplatky od členů, které jsou předána společnosti pro nakládání s odpady. Každá 

společnost je zodpovědná za řízení sběru a využití systémů různých obalových materiálů, 

zahrnující obce jako soukromý a veřejný odpad společnosti [30]. 

Náklady na řízení sběru a využití jsou zahrnuty v licenčním poplatku, členy Green Dot 

Norway v závislosti na poměrné spotřebě za dané období. Poplatek je pak distribuován do 

pěti materiálových společností. Každá druhá členská společnost musí předložit formulář na 

Green Dot Norway prohlašující, kolik obalů bylo uváděno do oběhu. Green Dot Norway je 

nezisková organizace vlastněná pěti materiálovými společnostmi. K roku 2009 má 

společnost 2300 licenčních partnerů [30]. 

V roce 1994 Norská vláda navrhla zavedení ekologické daně z obalových materiálů, aby 

výrobci a dovozci spotřebního zboží snížili množství odpadu. Odhady ukázaly, že 

ekologické daně by přišly na miliardy korun. Podniky a průmyslové společenství 

zareagovaly vytvořením vlastních systémů pro sběr a využití [30]. 

 

Ukrajina – ukrajinská koalice UkrPEC byla založena v roce 1999 s dalšími společnostmi, 

mezi, které patří výrobci obalů a baleného zboží na Ukrajině. UkrPEC je veřejná nezisková 

organizace. Mezi její koaliční partnery patří Coca-Cola, Elopak, Pepsi-Cola, Nestle, Kraft 

Foods Ukrajina, Procter & Gamble, Mars Ukrajina, Bat Prylucky a Tetra Pak. Úkolem 

UkrPEC je chránit zájmy průmyslu, vyvinout přiměřené právní předpisy pro nakládání s 

obalovým odpadem a vytvořit dobré vztahy se zainteresovanými stranami s cílem vytvořit 

evropské právní prostředí v oblasti nakládání s obalovým odpadem.  

Cílem koalice je pomoc členům při plnění jejich povinností podle ukrajinských zákonů, 

podporovat udržitelný rozvoj a šířit osvětu mezi společností a průmyslem o nutnosti 

odděleného sběru obalových odpadů a recyklaci [31]. 

 

Chorvatsko – společnost Eko-Ozra byla založena pro členy, aby převzali odpovědnost za 

obaly, shromažďovali údaje o obalech uvedených na chorvatském trhu. Tato společnost 

organizuje sběr, třídění a recyklaci všech druhů obalových odpadů. Funguje jako 

prostředník společností v oblasti odpadového hospodářství [32]. 
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Eko-Ozra byla založena 28 společnostmi v Chorvatsku: AWT INTERNATIONAL, doo; 

BADEL 1862 dd; BAVARIA ADRIA d. o.; Coca-Cola BEVERAGES HRVETSKA d. d.; 

CEDEVITA d.o.o.; DALMACIJAVITO d. d.; DONA travina d.o.o.; DROGA KOLINSKA 

d.o.o.; DJAKOVACKA VINA d. d.; ILOCKI PODRUMI d. d.; ISTRAVINO d. d.; 

JAMNICA d. d.; KALNICKE VODE d. d.; KAROLINA d.o.o.; KUTJEVO d. d.;LEDO d. 

d.; MARASKA d. d.; OBALA PROMET d.o.o.; PAGO CROATIA d.o.o.; PODRAVKA d. 

d.; PROCTER & GAMBLE d.o.o.; RENCI d.o.o.; SEGESTICA d.o.o.; UNILEVER 

CROATIA d.o.o.; VINDIJA d. d.; ZVIJEZDA d. d. a ZVIR d.o.o. Většina těchto 

společností jsou výrobci a dovozci nápojů [32]. 

V roce 2006 (červenec) Eko-Ozra získala licenci pro užívání ochranné známky Zelený 

bod. Vzhledem k tomu, že Zelený bod v Chorvatsku není povinný pro výrobky v systému 

zotavení, očividně není žádný poplatek za takto označené výrobky. Uživatelé jsou povinni 

platit poplatek za využití ochranné známky Green Dot, který je fixní - roční poplatek, 

určený velikostí firmy [32]. 

 

Švýcarsko – je součástí ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) a nezvolilo si EHP 

(Evropský hospodářský prostor), který má právní důsledek, že Švýcarsko nemá právní 

povinnost transportovat směrnici EU do své legislativy. Švýcarsko harmonizovalo své 

právní předpisy s pravidly EU tak, aby nebyly překážkou pro obchodování s členskými 

státy EU a vytvořilo několik pravidel pro obalové materiály. Švýcarsko má svůj vlastní 

právní systém, přesto přijalo normy CEN týkajících se základních požadavků a limit 

těžkých kovů. Osoby odpovědné za obchodní a průmyslové odpady by měli nést náklady 

spojené s jejich likvidací [33]. 
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2.3.3 Systém nakládání s obaly v České republice 
Nakládání s obaly a obalovými odpady v České republice vymezuje zákon č. 

477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech) ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. Nakládání s obaly a obalovými odpady dále vymezují vyhlášky, technické normy, 

Nařízení vlády a směrnice Evropského parlamentu a Rady. 

V České republice je dosud jedinou autorizovanou obalovou společností společnost 

EKO-KOM, a.s., která získala rozhodnutí o autorizaci podle platného zákona o obalech od 

Ministerstva životního prostředí v roce 2002. Společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje 

sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Tyto povinnosti 

vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. 

Společnost EKO-KOM, a.s. je uživatelem Zeleného bodu v České republice. Licence ji 

byla udělena od PRO EUROPE v roce 2000. 

Osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh či do oběhu tj. dovážejí, plní 

nebo importují do České republiky nebo následně prodávají, mají povinnosti zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů. 

 

Společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá dva typy smluv: 

„ Smlouvy o sdruženém plnění “ 

Tato smlouva je uzavírána s osobami, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu. Na 

základě tohoto smluvního vztahu společnosti shromažďují údaje o objemu množství obalů 

a předkládají jej ve Čtvrtletním výkazu o produkci obalů. Poté je souhrnná evidence obalů 

s aktuálním seznamem klientů předložena společností EKO-KOM, a.s. na Ministerstvo 

životního prostředí. 

„ Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů “ 

Tento druh smlouvy se uzavírá s obcemi a s osobami oprávněnými nakládat 

s odpadem. Povinnost těchto subjektů je vést evidenci o množství zpětně odebraného i 

využitého odpadu z obalů. Zprávy pro EKO-KOM zahrnují objem materiálu předaného 

k recyklaci, množství odpadu, využitého energeticky. Na základě údajů společnost EKO-

KOM, a.s. finančně přispívá na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu. EKO-

KOM, a.s. data ze zpráv sumarizuje a předkládá na Ministerstvo životního prostředí [34]. 
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Graf 7: Statistika vývoje počtu obcí a klientů v systému EKO-KOM, a.s. [4] 

 

Graf znázorňuje počet obcí a klientů zapojených do systému EKO-KOM se 

dlouhodobě drží na stejné úrovni. V průběhu však statistika klientů kolísá vlivem ukončení 

jejich činnosti nebo fúzí některých společností. V roce 2011 došlo k mírnému nárostu 

počtu obcí zapojených v systému EKO-KOM , které se účastní systému tříděného sběru. 

 

Každému klientovi, který se eviduje do systému EKO-KOM, účtuje společnost 

poplatek ve výši 1600,- Kč bez DPH. Poplatek zahrnuje 800,- Kč do Státního fondu 

životního prostředí a administrativní poplatek 800,- Kč za evidenci v systému EKO-KOM 

[34]. 
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2.4 Systém PRO EUROPE 

PRO EUROPE “Packaging Recovery Organisation Europe“ je vrcholem mezinárodních 

členských systému zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v Evropě. V roce 

1995 byla založena rakouskou ARA Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, 

německou Duales System Deutchland (DSD), belgickou Fost Plus a francouzskou Eco-

Emballages [35]. 

Průmysl ve dvaceti sedmi zemích nyní používá „Zelený bod“ jako symbol financování pro 

organizaci využití, třídění a recyklaci obalů tj. Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká 

republika, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, 

Malta, Makedonie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko a Švédsko, i další země Norsko, Chorvatsko, Turecko, Srbsko a 

Makedonie [35]. 

PRO EUROPE uzavřela dohody o spolupráci s obdobnými systémy ve Velké Británii, 

Kanadě, Islandu, Finsku a Ukrajině [35]. 

Členové PRO EUROPE chtějí dokázat, že recyklace použitých obalů je důležitým krokem 

na cestě k udržitelnému rozvoji, který je nezbytný pro ochranu naší planety a pro budoucí 

generace [35]. 
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Obrázek 2: Mapa Evropy [36]. 
 

Na mapě Evropy z uvedeného zdroje jsou vyznačeny země:  

 světlezelené označení – země, které se účastní programu Zelený bod;  

 tmavozelené označení – země, které jsou členy PRO EUROPE, ale nepoužívají 

ochrannou známku Zelený bod (Velká Británie, Itálie, Holandsko, Ukrajina, 

Finsko, Island);  

 oranžové označení – země, která má vlastní organizaci obalů, a není členem PRO 

EUROPE (Švýcarsko);  

 modré značení – země bez odpovědnosti výrobce (Dánsko) [36]. 
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Zelený bod – značka Zelený bod je ochrannou známkou. Znamená, že za tento obal 

výrobce uhradil finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového 

odpadu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 

1994. 

Zelený bod je nejrozšířenější značka na světě. Užívá jí více než 170 tis. firem, které označí 

460 mil. obalů ročně [35]. 

Označení používá dvacet sedm zemí: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, 

Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Malta, Makedonie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, 

Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Turecko [35]. 

 

Zelený bod v ČR – použití ochranné známky Zelený bod na výrobcích distribuovaných 

v České republice je možné jen se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-

KOM a.s., která je nositelem práv na území České republiky. Licenci získala 7. září 2000 

od organizace PRO EUROPE. Podnikatelské subjekty mohou používat ochrannou známku 

Zelený bod jen tehdy, pokud mají uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění se společností 

EKO-KOM a.s [37]. 
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3 RECYKLACE VYBRANÝCH DRUHŮ OBALŮ 

Pokud obaly přestanou plnit svůj účel, pro který byly vyrobeny, stává se z nich 

odpad. Obalové odpady jsou velmi dobře využitelné. Slouží jako vstupní materiál pro 

výrobu nových obalů či jiných výrobků. Proces recyklace je účinnější, pokud obalový 

odpad je roztříděn na jednotlivé materiálové složky v rámci odděleného sběru [38]. 

Požadavky na obaly, aby mohly být využitelné formou recyklace, stanovuje Česká 

technická norma ČSN EN 13430 [39] a kritéria pro recyklační proces obalů popisuje Česká 

technická norma ČSN EN 13437 [40]. 

 

 
 

Graf 8: Celkové množství využití obalového odpadu v tunách, 2000 – 2011 [4]. 

 

Na základě citovaného zdroje jsem vytvořila graf, který znázorňuje množství 

využitého obalového odpadu. Využití obalového odpadu neustále stoupá např. v roce 2011 

společnost EKO-KOM, a.s., zajistila využití a recyklaci pro 621 273 tun odpadů 

z obalů. Společnosti EKO-KOM, a.s. se daří každý měsíc využít nebo recyklovat přes 

50 tisíc tun domovního a průmyslového odpadu. 
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Graf 9: Míra recyklace a využití obalového odpadu, 2011 [4].   

 

Na základě citovaného zdroje jsem vytvořila graf, který znázorňuje celkovou míru 

recyklace ve sledovaném období dosahuje 72%, což je více než v roce 2010, kdy celková 

míra recyklace dosahovala 70%. Míra recyklace každým rokem stoupá. Nejvíce se 

recykluje papír, sklo, kovy, plasty a nápojové kartony. Vytříděný odpad na osobu činí 38,9 

kg. Ve srovnání s Evropou to řadí Českou republiku na přední příčky. V současnosti se 

třídění odpadu věnuje 2/3 obyvatel v České republice. 
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3.1 Recyklace obalů z papíru a lepenky 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2: Recyklační koloběh papíru a lepenky [8]. 
 

Z použitého zdroje jsem vytvořila a upravila schéma, které znázorňuje recyklační 

koloběh papíru a lepenky. Jednotlivé kroky jsou popsány v níže uvedených odstavcích. 

Separovaný papír, jehož součástí jsou obaly z papíru a lepenky jsou v dnešní době 

pro papírenský průmysl nepostradatelnou surovinou. Využitím tohoto materiálu došlo 

nahrazení primární suroviny tj. dřevo. Využitím této druhotné suroviny se šetří životní 

prostředí, které je podmíněno dobře organizovaným systémem sběru, jak v průmyslu, tak i 

od uživatele v domácnosti. Zpracování druhotné suroviny je jednoduší než výroba 

primárního vlákna. Spotřebuje se méně vody a energie. Je ekonomicky levnější. Do 

sběrných nádob s modrým označením patří např. papírové pytle a tašky, kartony od vejcí, 

krabice.  

Separovaný papírový odpad se zpracovává ve sběrných dvorech, kde se lisuje do 

balíků. Ve formě balíku či volně loženého materiálu v kontejnerech se dopravuje do 

papíren. 

 

Technologie zpracování: 

 Namočení a rozvláknění 

 Třídění / Čištění 

 Dovláknění 

 Proces Deinking 

 Mytí / Praní 

 Flotace 
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balíků 
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Prázdné 
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Výroba a 
konečná 
úprava

Nové výrobky 
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 Operace disperze a hnětení   

 Namáčení / Bělení 

 Výrobní operace papíru [41]. 

První a pravděpodobně nejkritičtější operací je rozvláknění materiálu. Volba 

nesprávného zařízení může nenávratně poškodit vlákna papíru, která jsou nevhodná pro 

papírenský průmysl. Dopravený materiál je nejdříve namočen a tím nedochází k prašnosti. 

Proces rozvláknění probíhá v nádrži, ve které jsou umístěny míchadla na rotoru. Ty 

rozvlákní papírový odpad na vlákna a ostatní složky. Sběrový papír a chemikálie 

(usnadňují proces rozvláknění) jsou průběžně přidávány do rozvlákňovače a zároveň jsou 

průběžně odstraňovány – proces se opakuje. Další operací je čištění / třídění pomocí lana 

umístěného v nádrži to zachytává ze suspenze nečistoty např. textil, plastové odpady. Pro 

další třídění je určeno samostatné zařízení, která odstraňují určité druhy nečistot, zabraňuje 

se tak ucpávání navazujícího zařízení [41]. 

 

 
 

Obrázek 3: Dopravní pás s řezačkou [41]. 
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Obrázek 4: Rozvlákňování materiálu [41]. 

 
Nerozvlákněný materiál se dovlákní a odstraní se z něho nečistoty pomocí třídících 

linek. Operacemi Deikning jsou flotace a praní. Při flotaci jsou do suspenze vlévány 

flotační činidla a přiváděn vzduch, který vynese nečistoty na povrch v podobě pěny, která 

se průběžně odstraňuje. Při praní se suspenze ředí vodou a zahušťuje. Vzniklý kal se 

odstraňuje [42]. Při operaci disperze se využívají termické a termochemické postupy, poté 

následuje bělení, sušení a samotné výrobní operace, které dávají vzniku nových výrobků 

[43]. 

3.2 Recyklace skleněných obalů 

Sklo je jedním z nejstarších, nejrozšířenějších a nejekologičtějších obalových materiálu. Je 

jediným materiálem, který je stoprocentně recyklovatelný. Tento druh materiálu je možné 

recyklovat donekonečna, bez ztráty jeho fyzikálních a chemických vlastností. Využití 

střepů jako druhotné suroviny se šetří energie a neobnovitelné přírodní suroviny potřebné 

k výrobě skla [44]. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Schéma 3: Recyklační koloběh skleněných obalů [8]. 

Prázdné obaly Sběr  
Technologie 
zpracování 
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Na základě použitého zdroje jsem vytvořila vlastní schéma, které znázorňuje 

jednotlivé kroky v recyklačním koloběhu. Skleněné obaly se třídí do zeleně označených 

separovaných kontejnerů. Tento odpad je odvezen svozovou firmou a předá k dalšímu 

zpracování. 

 

Technologie zpracování: 

Hrubě separované sklo je pomocí nakladače vsypáno do zásobníku, odkud vibrační 

podavač dodává střepy na pryžový dopravní pás široký 800 – 1000 mm. Střepy jsou 

vlhčeny k zamezení prašnosti. Poté jsou magneticky separovány na vynášecím pásu. Další 

operací je ruční třídění na vodorovném pásu s kontrolovatelnou rychlostí. Dochází 

k odstranění nečistot a vytřídění druhů obalového skla. Vstupní surovina poté prochází 

drcením v drtiči. Na sítech jsou střepy rozděleny do frakcí, z kterých jsou odsávány 

pomocí štěrbinové hubice zbytky nečistot, které se usazují v cyklonu. Střepy před 

uložením do zásobníku pro hotový produkt, procházejí další magnetickou separací a 

optickým třídičem odkud se separuje keramika, jiná barva a konečný produkt.  

Konečný produkt se odváží ke zpracování do skláren. Sklárny produkt roztaví na sklovinu. 

Poté následují výrobní procesy tj. tvarování, chlazení, balení [45]. 

 
 

Obrázek 5: Recyklát určený odběratelům [46]. 
 

Střepy jsou součástí sklářského kmene a mohou nahradit primární surovinu do jedné 

třetiny hmotnostní skladby [45]. 
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3.3 Recyklace plastových obalů 
Plasty jsou nejnovějším materiálem v oblasti balení. Byly objeveny v 19. století. V 

obalové technice se používají druhy plastů např. PET, PP, PS, PVC, HDPE, LDPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 4: Recyklační koloběh plastů [8]. 

 

Z použitého zdroje jsem vytvořila vlastní schéma, které znázorňuje recyklační koloběh 

plastů. Jednotlivé kroky jsou popsány v odstavci sběr a technologie zpracování. 

  

Sběr – obaly se po ukončení svého životního cyklu stávají odpadem. Obalový odpad je 

spotřebiteli odkládán do žlutě označených separovaných kontejnerů spolu s ostatními 

plasty. Odpad je následně odvezen svozovou firmou a předán ke zpravování. Plastové 

odpady jsou ručně roztříděny na třídicích linkách dle druhů platů tj. PET, PP, PS, PVC, 

HDPE, LDPE. 

Prázdné obaly Sběr Drcení / Mletí Míchání / Hnětení 

Granulace / 
Tabletování 

‐ Vstřikování 
‐ Vytlačování 
‐ Vyfukování 
‐ Tvarování 
‐ Lisování 
‐ Válcování 
‐ Odlévání

Nové plastové výrobky 

Přípravná technologie 

Technologie 
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Technologie zpracování: 

Drcení / Mletí – je první operací v přípravné technologii. V dnešní době existuje nespočet 

zařízení tj. mlýny, regranulační linky, manipulátory, podavače, apod., které přepracují 

odpad na recyklát = regenerát za nízké náklady a ve vyhovující kvalitě. 

Regenerát lze používat jako příměs k původnímu materiálu. Doporučuje se přidávat 20% 

regenerátu do původní hmoty [47]. 

Pro zpracování plastového odpadu drcením / mletím se používají různé typy mlýnů např. 

kladivový, nožový, třecí nebo kulový. Zmenšování rozměrů lze dosáhnout smykem, tlakem 

či řezem. Při drcení materiálu jsou důležité fyzikální vlastnosti tj. tvrdost a charakter lomu 

rozmělňovaného materiálu [47]. 

Jedním z nejpoužívanějších mlýnů je nožový mlýn, který má několik nožů kolem rotoru i 

přímo na rotoru. Podle velikosti ok na sítech umístěných v dolní části mlýnu je dána 

velikost drtě. Výhodou tohoto mlýnu je rovnoměrná velikost recyklátu s malým množstvím 

prachu. Po operaci drcení a mletí následuje zpracování na hnětacích strojích nebo na 

jednošnekových  či vícešnekových strojích na které navazuje granulační linka.  

Míchání / hnětení – u tohoto zpracování dochází k smísení drceného či mletého materiálu 

s dalšími přísadami pomocí smykového namáhání se převede tento materiál do plastického 

stavu [47]. 

Granulace – konečný stupeň přípravného zpracovaní pro většinu plastů, materiál získává 

tvar granulí. Granule jsou vhodné pro další zpracování. Mají dobrou sypnou hmotnost a lze 

je dobře směšovat s dalšími materiály. Mají tvar granulí kuličky, čočky, válečky a 

krychličky [47].  

 

Obrázek 6: Recyklovaný LDPE polyethylen a PP polypropylen [48]. 
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Technologie: 

 Granulace z pásu 

 Granulace ze strun 

 Granulace za studena 

 Granulace za tepla  

Granulace z pásu – je nevhodná pro tvrdé materiály, tudíž je málo produktivní. Materiál 

je rozřezán na proužky a poté rozsekán na granule [47]. 

Granulace ze strun za studena – je výkonnější metodou. Struny jsou vytlačené 

granulační hlavou s otvory ochlazovány ve vodní lázni, poté je odstraněna přebytečná voda 

a materiál nasekán na granule. Nevýhodou této metody je velké množství strun, které se 

mohou lámat či slepovat [47]. 

Granulace ze strun za tepla – tato metoda je nevhodná pro polymery s nízkou viskozitou 

taveniny. Granule jsou přímo seřezávány z čela granulační hlavy s otvory. Rozeznáváme 

podle účinku chladící vody na nožích granulaci suchou a granulaci pod vodou. U prvního 

způsobu je roztavený polymer seřezáván za sucha nožovým zařízením, které se otáčí 

obrovskou rychlostí a odhazuje granule od čela hlavy, které jsou poté ochlazeny vodní 

mlhou a sušeny. U druhého způsobu jsou nože i odříznuté granule ochlazeny vodou [47]. 

Tabletování – tato metoda je vhodná pro zpracování plastů z hlediska přesného i rychlého 

dávkování, snížení prašnosti, zmenšení plnícího prostoru lisovací formy. Stroje používané 

pro tabletování jsou mechanické nebo hydraulické. Konstruovány jsou s výstředníkem 

nebo jako rotační – výkon až 200 000 tablet za hodinu [47]. 

 

Po těchto přípravných technologiích, kde došlo ke zpracování odpadů z obalů, následují 

výrobní technologie tj. vstřikování, vytlačování, vyfukování, tvarování, lisovaní, 

válcování, odlévání, doplňkové technologie pro zpracování plastů. S každou technologií 

lze zpracovat jiný druh plastu na konkrétní výrobek [47]. 
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Obrázek 7: Schéma recyklační a negranulační linky BOCAMATIC na zpracování plastů, 
BOCO Pardubice machines, s.r.o. [49]. 

 

Na recyklační a negranulační lince se zpracovávají všechny druhy separovaných plastů. 

Popis linky: 

1. Vytlačovací stroj – jednošnekový extruder       

2. Mixer – aglomerační řezací zařízení          

3. Ovládací zařízení 

4. Evakuační zóna - odplynění 

5. Filtr taveniny 

6. Vertikální vodokružní řezací peletizační systém 

7. Vodní žlab a systém odstředění vody 

8. Drtič – Shredder 

9. Pásový dopravník 

10. Magnetický indikátor kovů [49]. 
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3.4 Recyklace kovových obalů 
Obaly z hliníku a oceli jsou odnášeny konečnými uživateli do sběrných dvorů. 

Obaly se drtí, lisují do balíků nebo jako volně ložený odpad se odváží k dalšímu 

zpracování. Mezi kovové obaly patří např. hliníkové plechovky od nápojů, konzervy od 

potravin, kovové sudy a hliníkové příbory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schéma 5: Recyklace obalových odpadů z kovů [8]. 
 

Pomocí uvedeného zdroje jsem přepracovala a upravila schéma recyklace 

kovových obalů tj. ocele a hliníku, kde je znázorněn celý recyklační koloběh od 

vyprázdnění obalů konečným uživatelem, sběru, drcení, tavení, lisování, třídění materiálů, 

až k samotné výrobě nových obalu či jiných výrobků. 

Technologie zpracování: 

Kovové obaly ze sběrných dvorů jsou dopravovány k dalšímu zpracování do hutí. Obaly 

z hliníku se roztaví při teplotě 1700°C. Tím dochází k přetavení na ingoty, ze kterých se 

pomocí válcování vytvoří zásoba plechu pro výrobu nových hliníkových plechovek. Obaly 

z oceli se lisují do balíku nebo se rozdrtí, poté se taví, válcují a vzniklé plechy se využívají 

pro výrobu nových výrobků. Poté následují výrobní procesy [50]. 

Prázdné obaly Sběr Drť 
 

Balíky 
 

Volně 
ložené 

Třídění Odstranění 
nečistot 

Hliník Ocel 

Nové obalové výrobky 
nebo jiné výrobky 

Přetavení 

Elektrický oblouk/ 
Kyslíková metoda 

Zahřátí na vysokou 
teplotu (1 700 °C) 

Ingoty Válcování 
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3.5 Recyklace nápojových kartonů 
První nápojové kartony se objevily na trhu před více než 60 lety. První čtyřboký 

kompozitní obal byl vyvinut švédskou firmou Tetra Pak, která je součástí konsorcia Tetra 

Laval Group. Jednalo se o kompozitní obal Tetra Pak. Ten byl po sléz nahrazen 

hranolovým tvarem Tetra Brik. Dnes jsou na trhu další konstrukční modifikace – Tetra 

Rex, Tetera Prisma Aseptic, Tetra Top Chilled, Tetra Recart, Tetra Fino Aseptic, a spousty 

dalších [51]. 

Nápojové kartony se třídí do samostatných kontejnerů s označením pro tento druh obalu 

nebo do separovaných kontejnerů pro plasty nebo papír. Vytříděné kartony se lisují na 

speciální lince do balíků. Poté se odvezou do papíren k recyklačnímu zpracování. 

Nápojové kartony jsou tvořeny z 75% z papíru – dodává potřebnou hmotnost, 20% 

polyetylenu – zajišťuje nepropustnost a 5% hliníku – chrání výrobek před ultrafialovými 

paprsky a tím prodlužuje dobu skladování [52]. 

 

Obrázek 8: Nápojové kartony [52]. 

 

Technologie zpracování: 

Mokrá metoda zpracování – při namáčení nápojových kartonů se odděluje papírová 

hmota od ostatních složek. Vířivým rozvlákněním se oddělí jednotlivé vrstvy vláken z 

celulózy a tím se vytvoří vodní suspenze – vlákniny. Rozvláknění trvá 15 až 30 minut. Na 

sítech se zachytí celulózová - papírová  vlákna ty jsou dále zpracovávané při výrobě 

papíru. Zbytky hliníku a polyethylenu je možné využít energeticky, spalováním přímo 
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v papírnách při výrobě páry. Pára se využívá při sušení buničiny, k výrobě energie 

potřebné k procesu rozvláknění. Vířivým rozvláknění se získává 70 až 90% celulózách 

vláken [52]. 

Regenerovaná vlákna se využívají pro výrobu toaletního papíru, papíru, papírových sáčků, 

krabice na vajíčka či vlnitých lepenek. Separovaný papír zpracovávají Papírny Bělá a.s. 

v Bělé pod Bezdězem a Kappa Packaging Czech s.r.o v Židovicích [52]. 

Suchá metoda zpracování – principem této metody zpracování je drcení nápojových 

obalů na drtičích. Výsledkem je požadovaná velikost fragmentů. Dále se tyto fragmenty 

lisují ve formě, pomocí tepla (200°C) a tlaku. Při působení teploty a tlaku dochází 

k prolisování materiálu, roztavení polyetylenu a spojení vláken s fólií. Pro výrobu desek se 

využívá i stabilizovaný polystyren a disperzní lepidla. Polystyren má funkci izolantu. 

Výsledný produkt nachází uplatnění především ve stavebnictví. Patří sem například výroba 

desek Tetra K. Ty se vyrábějí na výrobní lince v Hrušovanech u Brna, společností R.P.O., 

a.s. [53]. 

 

  
 
Obrázek 9: Drtič nápojových kartonů Obrázek 10: Rozdrcené nápojové kartony [54]. 
 
 



Marcela Koptová. Odpady z obalů – systém nakládání, recyklace 
 

2012  39 

 
 

Obrázek 11: Desky z nápojových kartonů, R.P.O., a.s. [54]. 
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3.6 Jiné formy odstranění obalového odpadu 
Energetické využívání odpadů – je termický způsob nakládání s komunálním odpadem. 

Spalování spolu s materiálovým využitím je nejvýznamnějším způsobem využití odpadů. 

V České republice jsou v provozu tři spalovny tj. ZEVO Praha – Malešice, která má 

kapacitu 310 000 tun odpadů za rok, TERMIZO Liberec o kapacitě 96 000 tun odpadů a 

SAKO Brno s kapacitou 240 000 tun ročně. Všechny spalovny využívají odpad pro výrobu 

energie. Jejich technologie je nastavena podle druhů odpadů, u kterých rozhoduje 

výhřevnost. Ve spalovnách končí odpad, který není možný využít pomocí recyklace. 

Spalují se i směsné obaly, plastové obaly, papírové a lepenkové obaly [55]. 

Minimální výhřevnost pro obaly specifikuje Česká technická norma ČSN EN 

13431 [56]. 

 

Graf 10: Využití obalového odpadu v ČR, 2010 [57]. 

Na grafu je znázorněno využití obalového odpadu v konkrétném roce - celkem v 

roce 2010 vzniklo 922 726 tun obalového odpadu. Z toho bylo využito formou recyklace 

646 014 tun a formou energetického využití 7 211 tun. 

 

Proces spalování: 

Dovážené odpady svozovými vozy jsou shromažďovány v bunkru. Pomocí jeřábu 

jsou odpady přenášeny do vstupní násypky roštového ohniště – kotle, kde probíhá proces 
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spalování při teplotách 850 až 1100°C. Dochází k ohřevu vody, která se mění v páru. Ta je 

převáděna do turbogenerátoru, kde se vyrábí elektřina. Pára po opuštění turbogenerátoru 

prochází technologickými procesy nebo soustavou zásobováním teplem, kde její energie je 

převáděná do vody. Ta poté vytápí obytné zástavby [58]. 

 

 
 

Obrázek 12: Spalovna odpadů v Liberci, TERMIZO [59] 
 
Skládkování – stále nejpoužívanější prostředek odstraňování komunálního odpadu. 

Komunální odpad obsahuje zbytky nevytříděných obalových složek. Skládkováním 

dochází ke ztrátě cenných surovin. V České republice je uloženo 83% komunálního 

odpadu na skládkách. Skládkování je ekologickou zátěží pro životní prostředí. Od roku 

2009 mohou být pouze provozovány skládky, které jsou v souladu s legislativou Evropské 

unie. Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, 

kterým se stanoví kritéria a postupy pro příjímání odpadů na skládkách [60]. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byla charakteristika a srovnání systémů nakládání 

s obalovými odpady ve vybraných státech Evropy, včetně úpravy a zpracování 

jednotlivých materiálových komodit. 

Práce byla rozdělena do dvou částí. V první části byly podrobně popsány systémy 

nakládání s obalovým odpadem ve vybraných státech Evropy a v České republice. Pro 

srovnání systémů byly vybrány státy Evropské Unie tj. Slovensko, Rakousko, Německo, 

Francie, Belgie, Dánsko, Velká Británie, Irsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Itálie, 

Španělsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Bulharsko, Česká republika a státy mimo Evropskou 

Unii tj. Norsko, Ukrajina, Chorvatsko a Švýcarsko. 

V druhé části byly uvedeny úpravy a recyklace obalového odpadu. Dále pak 

podrobně popsána samotná materiálová recyklace jednotlivých materiálů a technika 

používaná při recyklaci obalového odpadu. Zmíněno bylo i spalování odpadů 

s energetickým využitím. To se stává světovým trendem v oblasti odstraňování odpadů. 

Z ekologického hlediska je kladen velký důraz na předcházení obalového odpadu a 

minimalizaci těchto odpadů, jejich zpracování a další využití. Na základě těchto aspektů 

ubývá skládek a tím nedochází k velkému poškozování životního prostředí. 
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6 SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha číslo 1: 

Označování obalů 
Označovaní obalů musí být v souladu a právem Evropských společenství uvedeno 

v příloze č. I – VII rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28.ledna 1997, kterým se zavádí 

identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 

Subjekty, které mají v úmyslu značit obaly z hlediska materiálu, měli by se držet číselných 

a písemných symbolů uvedených v Rozhodnutí. 

Podle Rozhodnutí byla připravena technická norma ČSN 770052-2 Identifikační značení 

obalů pro následné využití odpadu z obalu a proto subjekty mohou i nadále postupovat 

podle ní. 

Identifikační značení – usnadňuje sběrným systémům třídění dle materiálu a to i 

v případě, kde není jasný původ obalového materiálu. Vztahuje se na všechny součásti 

spotřebitelských obalů vyrobených z plastů, kovů a kompozitních materiálů. Pro materiály 

z papíru, skla, dřeva a textilu je označovaní dobrovolné. Nemusí se označovat součásti 

obalů jejichž hmotnost je menší než 5g tj. etikety, víčka, visačky, dávkovače, štítky, 

uzávěry, aplikátory, proložky a vložky.  

Druhy identifikačního značení:  

Grafická značka: 

 
Druhy kombinací identifikačního značení: 

 Pouze písemný identifikační kód   

 Grafická značka a písemný identifikační kód 

 Grafická značka a číselný identifikační kód 

 Grafická značka, číselný a písemný identifikační kód 
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Příloha číslo 2: 

Podmínky pro obaly uváděné na trh 
Podmínky jsou stanoveny §3 až §4 zákona č. 66/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 

477/2001Sb., o obalech. 

Osoby uvádějící obaly, obalové prostředky nebo balené výrobky na trh jsou povinni 

zajistit, aby 

 objem a hmotnost obalového matriálu byla co nejmenší 

 koncentrace nebezpečných chemických látek v obalu byla v souladu s limitními 

hodnotami. Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek je 

specifikovaný v nařízení vlády č. 258/2001 Sb. 

 součet množství olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu či 

obalovém prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g, limitní hodnota se 

stanovuje u obalů a obalových prostředků vyrobených z olovněného křišťálového 

skla. Výrobce provádí jedenkrát měsíčně měření koncentrace těžkých kovů ve 

vzorcích výroby. Naměřené hodnoty se evidují a ohlašují podle přílohy č. 5 zákona 

č. 66/2006 Sb. 

 obal a obalový prostředek po použití byl dále opakovatelně použitelný nebo 

využitelný procesem recyklace, organické recyklace nebo přímým spalováním za 

účelem energetického využití. 

Technické normy pro vyhodnocování obalu – pro uvádění na trh: 

ČSN EN 13427 

 Obaly – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů. 

ČSN CR 13695-1 

 Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných 

nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního 

prostředí. Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných 

v obalech. 

ČSN CR 13695-2 

 Část 2: Požadavky na měření a ověřování jiných nebezpečných látek přítomných 

v obalech. 



 

 

ČSN EN 13428 

 Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižování zdrojů. 

ČSN EN 13429 

 Obaly – Opakované použití. 

ČSN EN 13430 

 Obaly – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu. 

ČSN EN 13431 

 Obaly – Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace 

nejnižší výhřevnosti. 

ČSN EN 13432 

 Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – 

Zkušební schémata a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu. 



 

 

Příloha číslo 3: 

Státní správa v oblasti obalů 
Ministerstvo životního prostředí – ústřední správní úřad v oblasti nakládání s obaly a 

odpady z obalů: 

- vede Seznam, 

- vydává rozhodnutí o autorizaci ( prodloužení, změně, zrušení ), 

- dohlíží na činnost autorizovaných společností, 

- rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, 

- stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem 

zemědělství, zda určitý typ výrobku je či není obalem, 

- zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vhodnou formu 

informování veřejnosti, 

- podává podmět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – vydává stanovisko Ministerstvu životního prostředí 

k žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci k žádosti o prodloužení platnosti, ke změně, ke 

zrušení rozhodnutí. 

Ministerstvo zemědělství – vydává stanovisko  Ministerstvu životního prostředí k žádosti 

o vydání rozhodnutí o autorizaci k žádosti o prodloužení platnosti, ke změně, ke zrušení 

rozhodnutí. 

Ministerstvo zdravotnictví – kontroluje povinnost týkající se prevence, uvádění obalů na 

trh či do oběhu, jejich označování a opakovaného použití. Při zjištění porušení ukládá 

ochranná opatření, opatření při zjištění porušení ukládá ochranná opatření, opatření 

k nápravě a pokuty. 

Česká obchodní inspekce – kontroluje plnění povinností týkající se prevence, zajištění 

zpětného odběru, zajištění prodeje nápojů ve vratných zálohovaných obalech. V případě 

zjištění porušení ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. 

Česká zemědělská a potravinářská inspekce – kontroluje plnění povinností týkající se 

prevence, označování obalů a opakovaného použití obalů, které přicházejí do přímého 

styku s potravinami. Při porušení ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. 



 

 

Česká inspekce životního prostředí – kontroluje plnění povinnosti zpětného odběru, 

s výjimkou obalů či balených výrobků uvedených na trh či do oběhu prodejem spotřebiteli. 

Při zjištění porušení ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv – kontroluje plnění povinností týkající se prevence, 

označování obalů a opakované použití v případě prodejních obalů humánních léčivých 

přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků. Při zjištění 

nedostatků ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Při kontrole postupuje 

dle zvláštních právních předpisů.  

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – kontroluje plnění 

povinností týkající se prevence, označování obalům a opakované použití v případě 

prodejních obalů veterinárních léčivých přípravků.případě porušení ukládá ochranná 

opatření, opatření k nápravě a pokuty. Při kontrole postupuje dle zvláštních právních 

předpisů.  

Celní orgány – mají oprávnění kontrolovat, zda obaly či balené výrobky do vážené do 

České republiky nebo přepravované z členských států Evropské unie do České republiky 

splňují požadavky zákona. V případě pochybností ve splnění podmínek zákona, celní 

orgány propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu a vyzvou příslušný 

orgán ke kontrole a součastně uvědomí Ministerstvo životního prostředí. Při kontrole 

postupují podle celního zákona č. 13/1993 Sb. 

 


