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Regulované čryři výrobkové skupiny - identické 
s těmi, které dnes upravuje zákon o odpadech
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• Pneumatiky

Vybrané výrobky
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• Minimalizace odstraňování odpadů z vybraných výrobků 
v rámci směsných odpadů – minimální cíle sběru v souladu s 
evropskými cíly

• Zajištění úrovně zpracování v souladu s evropskými cíly

• Zvýšení informovanosti konečných uživatelů

• O dostupných místech zpětného odběru (ZO)

• Za účelem vyšší účasti na systémech ZO

• Nepřenášení povinností a odpovědností spojených 
s nakládáním s výrobky na obce či na stát (zajištění 
dostatečných finančních zdorjů)

• Relevantní a srovnatelná data

• Zavedení jednozačných a kontrolovatelných pravidel pro 
jednotlivé subjekty

Cíle věcného záměru



• Výrazné zpřísnění a sjednocení podmínek pro činnost 
kolektivních systémů a umožnění kontroly

• Úprava podmínek kolektivního plnění u pneumatik

• Zrušení solidárího plnění

• Zrušení odděleného sběru (baterie, elektrozařízení)

• Zjednodušený odpadový režim (zpětný odběr odpadních 
výrobků)

• Způsoby nabízení zpětně odebraných odpadů 
zpracovatelům

Odlišné principy se stávající legislativní 
úpravou



• Různá úroveň regulace v oblasti elektrozařízení, baterií 
a akumulátorů a pneumatik

• Téměř nulová regulace činnosti KS (vymezení činností KS, 
vlastní kontrolní činnost, nakládání s odpady, 
financování...)

• Problematická kontrola činnosti KS

• Absence bližší specifikace kdo smí být vlastníkem 
(společníkem) KS

• Nejednoznačně legislativně zakotvená neziskovost KS

Podmínky pro činnost kolektivních systémů
současný stav



• Sjednocení podmínek pro činnost KS napříč 
výrobkovými skupinami

• Omezení činnosti provozovatele kolektivního 
systému (KS)
– Zajišťování kolektivního plnění povinností výrobců

– Osvětová a propagační činnost

– Poradenská, výzkumná a publikační činnost v oblasti 
zpětného odběru, opětovného použití a recyklace

• Společníci provozovatele KS
– Pouze výrobci v daných skupinách výrobků - minimálně 4

– Omezení vzniku KS ovládaného „účelovými“ výrobci 

Regulace pravidel pro fungování 
kolektivních systémů



• Neziskovost provozovatele KS
– Případný zisk smí být použit pouze k úhradě ztráty, k tvorbě 

rezerv, nebo na provoz, rozvoj a zefektivnění kolektivního 
systému

• Zákaz vlastního zpracovávání sebraných výrobků ze 
strany KS
– Zákaz podnikání v oblasti nakládání s odpady
– KS je povinen vyhlásit za účelem zajištění zpracování odpadních 

výrobků veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku nebo nabídnout 
odpady na komoditní burze

• Právní forma provozovatele KS
– Akciová společnost nebo spol. s ručením omezeným
– Povinnost zřízení dozorčí rady

• Jednotný přístup k povinným osobám (výrobcům)

Regulace pravidel pro fungování 
kolektivních systémů



• Veřejnoprávní instituce založená zákonem a 
rozhodnutím MŽP (obdoba potravinářské či 
hospodářské komory)

• Povinná účast všech KS, pokud v dané výrobkové 
skupině získají oprávnění minimálně dva KS

• Pro každou výrobkovou skupinu může vzniknout 
pouze jedno společné koordinační a koordinační 
centrum (SKKC) – baterie a akumulátory, 
pneumatiky, elektrozařízení

Společné kontrolní a koordinační centrum



• Funkce SKKC - provádění auditů podle jednotné 
metodiky, koordinace osvětové činnosti 

• Cíl - verifikace a zkvalitnění vykazovaných dat: uvedeno 
na trh/zpětně odebráno - míra zpětného odběru

– Audity výrobců – ověření vykázaného množství výrobků 
uvedených na trh 

– Audity míst zpětného odběru ověření vykázaného 
množství sebraných odpadů z výrobků 

– Audity „svozových společností“ - ověření vykázaného 
množství převzatých odpadů 

– Audity zpracovatelů - ověření vykázaného množství 
převzatých odpadů ke zpracování

Společné kontrolní a koordinační centrum



• Kolektivní systém nebude oprávněn sám zpracovávat 
odpady z výrobků s ukončenou životností

• Odpady budou muset být nabídnuty k prodeji přes 
komoditní burzu

• Nebo KS musí vyhlašovat veřejnou soutěž o nejvhodnější 
nabídku

• Nabídku prostřednictvím komoditní burzy nebo vyhlášení 
veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku musí KS 
realizovat minimálně jednou za rok

• Systém obchodování s odpady prostřednictvím komoditní 
burzy je záměr prosazovaný ze strany Ministerstva 
průmyslu a obchodu

Obchodování s odpady z výrobků s 
ukončenou životností



Úroveň sběru jednotlivých systémů  
z množství EEZ uvedených na trh v roce 
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Úroveň sběru EEZ a budoucí cíle

11,3

16,5

21,5

32 31,9
30,4 29,3 29,8

32,7

>40

65

2,2

3,2

4,3

5,5

5
5,3

5,1
5,2

5,6

0

1

2

3

4

5

6

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2021

[kg/obyv./rok]

Rok

[%]

Úroveň zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů [%]

Úroveň zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů [kg/obyv./rok]



• Cíle sběru elektrozařízení přenesené na výrobce (dnes odpovídá ČR) 
a diverzifikované pro některé skupiny EEZ

– 2016: > 40 %

– 2021: min. 65 %

• Předání odpadních výrobků pouze do systému výrobce

Oblast nakládání s elektrozařízením

Počítáno z průměrného množství EEZ 
uvedeného na trh v předchozích třech letech

2018 2019 2020 2021 a násl.

% % % %

Sk. 1: Zařízení pro 

tepelnou výměnu
50 55 60 65

Sk. 2: Obrazovky, 

monitory a zařízení 

obsahující obrazovky o 

ploše větší než 100 cm2

50 55 60 65

Sk. 3: Světelné zdroje 50 55 60 65

Celkem sk. 1 - 6 50 55 60 65

Návrh nových cílů sběru v oblasti elektrozařízení



Oblast nakládání s pneumatikami a 
bateriemi a akumulátory

• Pneumatiky: Cíle sběru pneumatik stanovené na výrobce

• Baterie a akumulátory: Možnost kolektivního plnění pro 
automobilové a průmyslové baterie též prostřednictvím 
kolektivního systému

• Cíle sběru odpovídají směrnici

2018 2019 2020
2021 a 
násl.

% % % %
Pneumatiky 75 80 80 80

2018 2019 2020
2021 a 
násl.

% % % %

Přenosné baterie a akumulátory 45 45 45 45



Oblast nakládání s vozidly s ukončenou 
životností 

• Cíle účinnosti zpracování vozidel stanovené směrnicí 
jsou přeneseny na zpracovatele vozidel s ukončenou 
životností 

• Nutnost získání nového souhlasu k provozování zařízení 
ze zpracování vozidel s ukončenou životností

• Výrobci vozidel budou zproštěni povinnosti zasílat roční 
zprávu

• Rozšíření poplatku při přeregistraci vozidel též na 
automobily emisní třídy EURO 3
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