Platné znění dotčených částí zákona o obalech
s vyznačením navrhovaných změn
§1
Účel a předmět zákona
(1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů
z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek1)
(dále jen "látky") v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství
Evropské unie.2) Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických
osob (dále jen "osoba") a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů
a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů
a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.
(2) Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice
uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo
letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je
Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce
zákonů.3)
(3) Na nakládání s odpady z obalů se vztahují právní předpisy platné pro hospodaření
s odpady,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Tímto zákonem nejsou dotčeny další požadavky na obaly stanovené zvláštními
právními předpisy.5)
__________________
1) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o
obalech a obalových odpadech.
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových
odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice
94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice
94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu
a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
3) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 8/1985 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplnění.
Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé pod
č. 147/1947 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená ve Sbírce
zákonů pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.
4) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
5) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb.,
o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998
Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
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č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

******
§4
Podmínky uvádění obalů na trh
(1) Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna
zajistit, aby
a) koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických
látek8) v obalu nebo obalovém prostředku byla v souladu s limitními hodnotami stanovenými
zvláštními právními předpisy,9) vzhledem k přítomnosti těchto látek v emisích, popelu nebo
výluhu v případě spalování nebo skládkování odpadu vzniklého z tohoto obalu nebo obalového
prostředku;
b) součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nebo
obalovém prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g (dále jen "limitní hodnota");
c) obal nebo obalový prostředek po použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku nebo všech
jeho zbytků obvyklým způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo aby odpad z tohoto obalu
nebo obalového prostředku byl využitelný za obvyklých podmínek alespoň jedním z těchto
postupů:
1. procesem, kterým jsou odpady z obalů nebo obalových prostředků nebo jejich zbytky případně
spolu s dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo surovinu (dále jen "recyklace"),
2. přímým spalováním za uvolňování energie hořením, a to samostatně nebo spolu s jiným
odpadem a se zužitkováním získaného tepla (dále jen "energetické využití"),
3. aerobním zpracováním nebo anaerobním zpracováním biologicky rozložitelných složek tohoto
odpadu za kontrolovaných podmínek a s použitím mikroorganismů za vzniku stabilizovaných
organických zbytků nebo metanu (dále jen "organická recyklace"); skládkování se za organickou
recyklaci nepovažuje.
(2) Ustanovením odstavce 1 písm. c) nejsou dotčena ustanovení vztahující se k nakládání
s odpady podle zvláštního právního předpisu.4)
(3) Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými
českými technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.
(4) Limitní hodnota podle odstavce 1 písm. b) se nestanovuje u obalů a obalových
prostředků vyrobených výhradně z olověného křišťálového skla9a).
(5) Překročení limitní hodnoty podle odstavce 1 písm. b) je možné ve skleněných obalech
a obalových prostředcích, jestliže
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a) během výrobního procesu není do obalu nebo obalového prostředku záměrně zavedeno žádné
olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI; záměrným zavedením se pro účely
tohoto zákona v souladu s právem Evropských společenství Evropské unie9b) rozumí proces
úmyslného použití určité látky k vytvoření obalu nebo obalového prostředku tak, aby tato látka
byla přítomna ve vyrobeném obalu nebo obalovém prostředku s tím, že bude nositelem určité
specifické charakteristiky, vzhledu či jakosti obalu; za záměrné zavedení se nepovažuje
využívání recyklovaných materiálů pro výrobu obalů nebo obalových prostředků v případech,
kdy určitá část recyklovaných materiálů může obsahovat určitá regulovaná množství těžkých
kovů,
b) k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů a
c) výrobce obalu nebo obalového prostředku provádí jedenkrát měsíčně měření koncentrace
těžkých kovů ve vzorcích výroby, které reprezentují normální a pravidelnou výrobní činnost.
Tyto vzorky se odebírají z každého jednotlivého tavicího agregátu. Naměřené hodnoty
koncentrace těžkých kovů se evidují a ohlašují způsobem, který stanoví příloha č. 5 k tomuto
zákonu.
(6) Překročení limitní hodnoty podle odstavce 1 písm. b) je možné u plastových přepravek
a plastových palet, jestliže
a) během výrobního procesu nebo během distribuce není do těchto přepravek nebo palet záměrně
zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI,
b) k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů,
c) přepravky nebo palety jsou vyrobeny recyklačním procesem, do kterého vstupuje pouze takový
recyklovaný materiál, který vznikl recyklací jiných plastových přepravek nebo palet, a vstup
dalšího materiálu mimo tento recyklační cyklus je omezen na nejmenší přípustnou míru
a nepřesahuje v žádném případě 20 % hmotnosti materiálu použitého k výrobě těchto přepravek
nebo palet a
d) materiál, z něhož jsou přepravky nebo palety vyrobeny, je na nich viditelně označen v souladu
s právem Evropských společenství Evropské unie9c).
__________________
4) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
7a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických
přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných
chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.
9) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001
Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb.
9a) Vyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich
vlastnosti a způsoby označování výrobků z křišťálového skla.
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9b) Rozhodnutí Komise 2001/171/ES ze dne 19. února 2001, kterým se stanoví podmínky pro odchylku
u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech
a obalových odpadech.
9c) Přílohy č. I až 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.

******
§6
Označování obalů
Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí na
tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto
značení v souladu s právem Evropských společenství Evropské unie9c).
__________________
9c) Přílohy č. I až 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.

******
§ 25
Změna rozhodnutí o autorizaci
Ministerstvo životního prostředí může změnit rozhodnutí o autorizaci též
a) na žádost autorizované společnosti, nebo
b) z důvodu změn v závazcích týkajících se výše podílu využití a recyklace odpadu z obalů,
jestliže vyplývají z práva Evropských společenství Evropské unie.2)
__________________
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu
a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

******
§ 32
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s obaly
a odpady z obalů
a) vede Seznam podle § 14,
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b) vydává rozhodnutí o autorizaci po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Ministerstvem zemědělství podle § 17 odst. 1 a rozhoduje o prodloužení platnosti rozhodnutí
o autorizaci podle § 17 odst. 7,
c) vede seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí
o autorizaci a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí podle § 29,
d) označuje ve výpisu emise akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 20
odst. 5,
e) rozhoduje po předchozím projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem
zemědělství o předchozím souhlasu se zrušením autorizované společnosti v době platnosti
rozhodnutí o autorizaci, s fúzí autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo
s rozdělením autorizované společnosti podle § 20 odst. 10,
f) podává návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení valné hromady autorizované
společnosti podle § 20 odst. 11,
g) zpracovává a vede souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a § 23 odst. 2,
h) dohlíží na činnost autorizovaných společností podle § 24 odst. 1,
i) ukládá autorizované společnosti opatření ke zjednání nápravy podle § 24 odst. 2 písm. a),
j) podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty
autorizované společnosti podle § 24 odst. 2 písm. b),
k) rozhoduje o změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25,
l) rozhoduje o zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26,
m) stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství
v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem,
n) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím České inspekce životního prostředí,
o) poskytuje Evropské komisi v požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem údaje
o nakládání s obaly a odpady z obalů v České republice,
p) zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v souladu s mezinárodními
závazky, kterými je Česká republika vázána,23)
q) jmenuje po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu zástupce České republiky do
výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených v souladu s právem
Evropských společenství Evropské unie v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů,2)
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r) zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vhodnou formou informování
veřejnosti o úloze spotřebitelů při přispívání k opakovanému používání, využívání a recyklaci
obalů a odpadu z obalů,
s) podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly.
__________________
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu
a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
23) Článek 6 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
z 20. prosince 1994.

******
Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.
Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal
Kritérium 1
Výrobek, který odpovídá definici obalu uvedené v § 2 písm. a) a zároveň plní nebo může plnit
i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze tehdy, pokud
a) není nedílnou součástí jiného výrobku,
b) není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po dobu jeho
životnosti a
c) nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo
odstraněny.
Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1
Obal
Krabice na cukrovinky
Fóliový přebal kolem pouzdra na CD
Výrobek, který není obalem
Květináč určený pro celou dobu života rostliny
Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí
Čajové sáčky
Voskové vrstvy na sýrech
Střívka uzenin
Kritérium 2
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Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, se považují za obaly,
pokud plní funkci obalu.
Názorné příklady ilustrující použití kritéria 2
Obal
Odnosné pytle a tašky z papíru nebo z plastu
Jednorázové talíře a kelímky
Přilnavá fólie
Sendvičové sáčky
Hliníková fólie
Výrobky, které nejsou obalem
Míchadlo
Jednorázové příbory
Kritérium 3
Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní
funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud
a) nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku a
b) nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.
Názorné příklady ilustrující použití kritéria 3
Obal
Etikety, štítky a visačky, které jsou přímo zavěšené na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné
Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu, které se považují za části obalu, v němž jsou
začleněny
Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky
Samolepící etikety, které jsou nalepeny na jiné části obalu
Sponky, spony, svorky
Smršťovací etikety z plastu
Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s čisticími prostředky.
Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.
Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal
Kritérium 1
Výrobek, který odpovídá definici obalu uvedené v § 2 písm. a) a zároveň plní nebo může
plnit i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze tehdy, pokud
a) není nedílnou součástí jiného výrobku,
b) není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po dobu jeho
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životnosti a
c) nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo
odstraněny.
Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1
Obal
Krabice na cukrovinky
Fóliový přebal pouzdra na CD
Poštovní sáčky na katalogy a časopisy (s tiskovinou uvnitř)
Papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským nebo cukrářským výrobkem
Role, trubice, dutinky a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, například
plastová fólie, hliníková fólie (alobal) nebo papír, kromě rolí, trubic, dutinek a válců, které
slouží jako součást výrobních strojů a které se nepoužívají k prezentaci výrobku jako
prodejní jednotky
Květináče, které jsou určeny pouze k prodeji a přepravě rostlin a ne pro celou dobu života
rostliny
Skleněné lahve na injekční roztoky
Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané s CD, nejsou určeny k uchovávání disků)
Ramínka na šaty (prodávaná s oděvem)
Krabičky zápalek
Systémy sterilní bariéry (sáčky, tácky a materiály nutné k zachování sterility výrobku)
Kapsle do nápojových systémů (například káva, kakao, mléko), které po použití zůstanou
prázdné
Opakovaně plnitelné ocelové lahve používané pro různé druhy plynů, kromě hasicích
přístrojů
Předmět, který není obalem
Květináče určené pro celou dobu života rostliny
Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí
Čajové sáčky
Voskové vrstvy na sýrech
Střívka uzenin
Ramínka na šaty (prodávaná samostatně)
Kávové kapsle do nápojových systémů, kávové sáčky z hliníkové fólie a kávové polštářky
z filtrového papíru odstraněné spolu s použitým kávovým produktem
Náplně do tiskáren
Pouzdra na CD, DVD a video (prodávané spolu s diskem CD, DVD nebo videem uvnitř
pouzdra)
Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané prázdné, určené k uchovávání CD)
Rozpustné sáčky na detergenty
Svítilny na hrob (nádoby na svíčky)
Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou lze znovu naplnit, například plnitelný
mlýnek na pepř)
Kritérium 2
-8-

Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, se považují za obaly,
pokud plní funkci obalu.
Názorné příklady ilustrující použití kritéria 2
Obal, který je navržen a určen k plnění v místě prodeje
Odnosné papírové nebo plastové tašky a sáčky
Jednorázové talíře a kelímky
Přilnavá fólie
Sendvičové sáčky
Hliníková fólie
Plastová fólie pro vyčištěné oděvy z prádelen
Předmět, který není obalem
Míchátko
Jednorázové příbory
Balicí papír (prodávaný samostatně)
Papírové formy na pečení (prodávané prázdné)
Papírové košíčky na pečení prodávané bez pekařského nebo cukrářského výrobku
Kritérium 3
Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu se považují za části obalu, v němž jsou
začleněny. Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobku
připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud
a) nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku a
b) nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.
Názorné příklady ilustrující použití kritéria 3
Obal
Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšeny na výrobku nebo jsou k výrobku připevněny
Předmět, který je součástí obalu
Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky
Samolepicí etikety, které jsou nalepeny na jiné části obalu
Sponky, spony, svorky
Plastové převlečné etikety (smrštitelné)
Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s detergenty
Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou nelze znovu naplnit a která je naplněna
produktem, například mlýnek na pepř naplněný pepřem)
Předmět, který není obalem
Štítky RFID pro identifikaci na základě rádiové frekvence

******
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Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.
Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu
A: recyklace

B: celkové využití

Materiál

Papír
a lepenka
Sklo
Plast
Kovy
Dřevo
Celkem

do
31.12.
2006
A
B
% %
60

do 31.12. do 31.12. do 31.12. do 31.12. do 31.12. do
2007
2008
2009
2010
2011
31.12.
2012
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
% % % % % % % % % % % %
63
65
67
69
70
70

65
24
33
4
47

66
25
36
6
49

50

67
25
39
8
50

50

52

68
26
41
9
52

54

69
26
44
11
53

56

70
27
47
13
54

58

70
27
50
15
55

60

Za obaly z jednoho materiálu se považují takové obaly, ve kterých daný materiál tvoří
alespoň 70 % hmotnosti obalu.
Recyklace se zahrnuje do procent využití jako jedna z jeho forem.
Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.
Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu
A: recyklace B: celkové využití

Odpady z obalů
Papírových a lepenkových
Skleněných
Plastových
Kovových
Dřevěných
Prodejních určených
spotřebiteli
Celkem

do
31. 12.
2013
A
B
% %
70
70
27
50
15

do
31. 12.
2014
A
B
% %
70
70
27
50
15

do
31. 12.
2015
A
B
% %
70
70
27
50
15

-

-

38

43

40

45

55

60

55

60

55

60
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Míra recyklace a celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako
podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů
a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli
nejsou zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly.
Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň
70 % hmotnosti obalu.
Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje
do celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím
a organickou recyklací podle § 4 odst. 1 písm. c).
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