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III. 
Přehled platné právní úpravy, ke které se věcný záměr váže

Základními právními předpisy obsahujícími právní úpravu nakládání s obaly a obalovými odpady z hlediska jejich uvádění do oběhu, opakovaného použití, recyklace a zpětného odběru jsou:
§	zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech;
§	vyhláška MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
§	nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů;
§	zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů;

Právní předpisy související s právní úpravou nakládání s obaly jsou zejména:
§	zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
§	zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů; 
§	zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, 
§	zákon č. 166/199 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon);
§	zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech); 
§	zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;
§	zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech;
§	zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu;
§	zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu;
§	zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě;
§	zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů;
§	zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů;
§	zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů;
§	zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země;
§	zákon č. 266/1994 Sb., o drahách;
§	zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

IV.
Zhodnocení platné právní úpravy  a důvody pro přípravu nového zákona o obalech 

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech stanovil v § 18 a 19  základní povinnosti pro uvádění výrobků a obalů do oběhu z hlediska možnosti využití jejich nespotřebovaných částí nebo odpadů z nich. Ustanovení zákona jsou podrobněji upravena nařízením vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů a vyhláškou MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ochranu spotřebitele při zpětném odběru vratných zálohovaných obalů řeší zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

V tomto právním systému jsou již zakotveny základní požadavky na nakládání s obaly a obalovými odpady podle předpisů Evropských společenství. Jedná se zejména o ustanovení zakazující výrobcům a dovozcům uvádět do oběhu výrobky, jejichž nespotřebované části a obaly nebo odpady z nich nelze dále využít nebo odstranit způsobem, při kterém vliv na životní prostředí přesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy (tj. zejména předpisy na ochranu složek životního prostředí) a ustanovení zavádějící označování obalů pro účely dalšího nakládání s nimi. 
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech stanoví, že ten, kdo uvede do oběhu výrobek nebo obal stanovený nařízením vlády, je povinen výrobek nebo obal po jeho použití odebrat zpět. Zpětnému odběru podléhají podle nařízení vlády č. 31/1999 Sb. prodejní, skupinové a přepravní obaly, tj. všechny obaly. Zpětný odběr se provádí bez nároku na úplatu. Obalový odpad zpětně odebraný v jednom kalendářním roce je nutno nejpozději do konce následujícího kalendářního roku využít a recyklovat. Podle přechodných ustanovení zákona  č. 125/1997 Sb., o odpadech nastane povinnost zpětného odběru v únoru 2002.
Vyhláška MŽP č. 338/1997 Sb. stanoví, že podíl využívaného obalového odpadu z veškerých obalových materiálů obsažených v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 činit nejméně     35 % hmotnostních. Podíl recyklovaného obalového odpadu z veškerých obalových materiálů obsažených v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 činit nejméně 15 % hmotnostních.

Popsaný legislativní stav ponechává vytvoření systémových opatření pro zajištění zpětného odběru pouze na povinných subjektech. Přímé vyžadování fyzického zpětného odběru by přitom odvádělo dovozce a výrobce od vytváření integrovaných programů nakládání s odpadem a prakticky jim znemožňovalo vytvoření systémů sběru a třídění nepoužitelných výrobků a obalů, ať již v rámci nakládání s komunálním odpadem nebo samostatně. Přímé vyžadování fyzického zpětného odběru by rovněž naráželo na problémy technologicko-logistické a hygienicko-epidemiologické. Tato právní úprava na druhou stranu neomezuje přímý fyzický zpětný odběr (zejména zálohové systémy) tam, kde uvedené problémy nevznikají. Naopak nutí povinné osoby zvažovat, zda toto řešení není vhodnější (levnější než účast v systémovém řešení).

Z uvedených důvodů bylo vytvoření systémových opatření pro zajištění zpětného odběru obalů po vzoru řešení v některých státech Evropské unie řešeno dobrovolnou dohodou Ministerstva životního prostředí s průmyslovým svazem. Uzavřená dobrovolná dohoda mezi MŽP a Českým průmyslovým sdružením pro obaly a životní prostředí o uplatňování § 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a principů směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech v ČR je ve smyslu doporučení Komise EU č. 96/733/EC o environmentálních dohodách zavádějících směrnice Společenství rovněž považována za prostředek transpozice směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech.

Platný soubor právních předpisů se však nekryje zcela s požadavky Evropské Unie na nakládání s obaly a obalovými odpady podle směrnice Evropského parlamentu a rady 94/62/EC a to jak z hlediska prevence vzniku obalů, tak z hlediska jejich opětovného využití. Ve stávajícím právním systému nejsou uvedeny všechny definice, s kterými evropské předpisy pracují. Rovněž v něm chybí řada ustanovení nezbytných k jasnému právnímu zakotvení společností pro zavádění systémových řešení obvyklých ve státech Evropské unie a požadovaných čl. 7 směrnice 94/62/EC. Evropské předpisy rovněž vyžadují velmi náročný a obsáhlý tok informací o obalech a obalových odpadech, tyto požadované údaje však nejsou v České republice sledovány. 
Cílem navrhované právní úpravy je proto vytvořit právní rámec upravující hospodaření s obaly za účelem jednak bránit jakýmkoli jejich účinkům na životní prostředí, nebo tyto účinky zmenšit a tím dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí, a jednak zabezpečit fungování vnitřního trhu a vyloučit překážky, které by mohly bránit obchodu a narušení a omezování soutěže v České republice i v rámci Evropské Unie. 

Dalším cílem navrhované právní úpravy je zabezpečit kontinuitu opatření započatých již zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, zaměřených na postupné dosažení uvedených cílů způsobem plně kompatibilním s právními předpisy Evropských společenství v souladu se schválenou aproximační strategií.

V.
Návrh věcného záměru zákona o obalech 
A. Základní ustanovení
1. Předmět právní úpravy
Zákon stanoví práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob a působnost správních úřadů při uvádění obalů do oběhu z hlediska snižování jejich množství a škodlivosti pro životní prostředí včetně snižování množství a škodlivosti materiálů a látek obsažených v obalech (dále jen “prevence”), a při opakovaném použití obalů, využití a recyklaci obalového odpadu podle zákona o odpadech a při zpětném odběru.
Zákon se vztahuje na všechny obaly, které jsou v České republice uváděny do oběhu.
	Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na nakládání s obalovým odpadem zákon o odpadech.
	Tímto zákonem nejsou dotčeny  požadavky na obaly stanovené zvláštními právními předpisy) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů).

2. Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)	obalem jakýkoli výrobek jakéhokoli typu z jakéhokoli materiálu určený k pojmutí nebo seskupení určitého množství výrobků určených k prodeji bez ohledu na úroveň jejich zpracování, k ochraně nebo zajištění výrobků určených k prodeji, k manipulaci s výrobky nimi nebo jejímu usnadnění, k distribuci nebo dodávce výrobků výrobcem spotřebiteli, k předvedení, vystavení nebo nabídce výrobků spotřebiteli. Za obal se považuje:
i)	prodejní (primární) obal, tj. obal zhotovený s cílem prodeje prodejní jednotky konečnému spotřebiteli v místě nákupu,
ii)	skupinový (sekundární) obal, tj. obal zhotovený s cílem seskupení určitého počtu prodejních jednotek v místě nákupu, bez ohledu na to, zda slouží prodeji tohoto seskupení spotřebiteli tak, jak je, nebo slouží pouze jako prostředek k doplňování výrobků určených k prodeji do nabídky v místě prodeje, a který je možno odstranit beze změny vlastností výrobku,
iii)	přepravní (terciární) obal, tj. obal zhotovený s cílem usnadnění manipulace a přepravy prodejních jednotek nebo skupinových balení tak, aby byla omezena fyzická manipulace s jednotkami nebo baleními nebo omezeno jejich poškození při přepravě. Za přepravní obaly se nepovažují kontejnery užívané v silniční, železniční, lodní a letecké dopravě podle zvláštních právních předpisů,
b)	baleným výrobkem výrobek určený k prodeji, při jehož přepravě nebo uvádění do oběhu je užíván obal,
c)	obalovým odpadem jakýkoli obal, na který se vztahují pravidla a povinnosti stanovené zákonem o odpadech,
d)	opakovaným použitím užití použitých obalů k původnímu účelu, aniž dojde ke změně jejich podstaty nebo formy,
e)	recyklací přepracování obalového odpadu podle zákona o odpadech,
f)	zpětným odběrem odebírání použitých obalů od spotřebitele vytříděných na stanovenou úroveň jakosti,
g)	uvedením obalu do oběhu jeho úplatné nebo bezúplatné předání obalu nebo baleného výrobku nebo jeho nabídnutí k takovému předání jiné osobě za účelem distribuce nebo použití,
h)	spotřebitelem fyzická osoba nebo právnická osoba,  která používá obaly nebo balené výrobky k jinému účelu  než pro podnikání s těmito obaly nebo balenými výrobky.
B. Nakládání s obaly 
3. Povinnosti při výrobě obalů a jejich uvádění do oběhu
Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo jinak uvádí do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit, aby obaly byly při dodržení zásady prevence navrhovány, vyráběny a uváděny do oběhu způsobem, který umožní opakované použití nebo využití použitých obalů, včetně recyklace a omezí na minimum účinky na životní prostředí při případném odstraňování z nich vzniklého odpadu.
Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí nebo dováží obaly nebo balené výrobky,  je povinna zajistit, aby
a)	obaly byly vyráběny takovým způsobem, aby hmotnost obalu byla omezena na minimální hodnotu, přiměřenou pro zachování nezbytné úrovně ochrany výrobku, bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti z hlediska výrobku i spotřebitele,
b)	obaly byly vyráběny tak, aby obsah škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů, které jsou složkou obalu, byl co nejnižší s ohledem na jejich přítomnost v emisích, popelu nebo výluhu v případě spalování nebo skládkování obalového odpadu z nich vzniklého, 
c)	v případě obalů určených k opakovanému použití
i)	umožňovaly tyto obaly svými fyzikálními vlastnostmi a parametry určitý počet obrátek nebo cyklů za normálně předvídatelných podmínek použití,
ii)	činnosti nutné při opakovaném použití těchto obalů bylo možné vykonávat při dodržení požadavků na zdraví a bezpečnost toho, kdo tyto činnosti vykonává a
iii)	byly splněny všechny ostatní požadavky tohoto zákona a zákona o odpadech, jakmile se obal stane odpadem.
d)	součet obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chrómu v obalech nebo jeho součástech nepřekročil 100 ppm (hmot.); Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou obaly, na které se tato maximální hodnota nevztahuje,
	Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit, aby při uvedení do oběhu byl na obalu nebo jinou vhodnou formou označen

a)	materiál, z něhož je obal vyroben,
b)	způsob nakládání s použitým obalem.
	Je zakázáno uvádět do oběhu obaly, které nelze dále opakovaně použít, využít nebo odstranit způsobem, při kterém by vliv takového způsobu použití, využití nebo odstranění na životní prostředí nebyl v souladu se zvláštními právními předpisy.
	Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou technické podrobnosti k požadavkům na obaly a jejich uvádění do oběhu podle bodu 3.1  a 3.2 písm. a), b) a c), druhy obalů, na které se vztahuje jiná maximální hodnota součtu obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu podle bodu 3.2 písm. d),  a způsob značení materiálu, z něhož je obal vyroben podle bodu 3.3 písm. a) a b).4. Povinnosti při opakovaném použití obalů

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí do oběhu balené výrobky prodejem spotřebiteli, je povinna zajistit opakované používání obalů. Druhy obalů, na které se vztahuje tato povinnost, a míru opakovaného používání stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (dále jen “ministerstvo”).
Varianta A:
Další povinnosti při opakovaném použití obalů stanoví zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Navrhuje se provést novelu jeho ustanovení § 18, který řeší problematiku zpětného odběru vratných zálohovaných obalů z hlediska ochrany spotřebitele, pokud do té doby nebude tato novela provedena jiným způsobem (např. sněmovní tisk 496 -  viz příloha).
Varianta B:
Navrhuje se přetáhnout obsah  ustanovení § 18 zákona č. 634/1992 do tohoto zákona a ve zrušovacích ustanoveních zrušit dosavadní ust. § 18 cit. zákona.
5. Povinnosti při využití a recyklaci obalového odpadu
Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit, aby obaly jí uvedené do oběhu byly využity a recyklovány v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. 
Spotřebitel, který se účastní systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o odpadech, je povinen třídit obalový odpad za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou obce)  Zákon č.      /2000 Sb., o odpadech.).
6. Povinnosti při zpětném odběru
Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit zpětný odběr. Tuto povinnost splní:
a)	samostatně, tedy tak, že na vlastní náklady organizačně a technicky zajistí zpětný odběr obalů jí uváděných do oběhu, nebo
b)	přenesením na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, tedy tak, že obal ani balený výrobek neuvádí do oběhu prodejem spotřebiteli, ale pouze jiné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, přičemž součástí smlouvy o uvedení do oběhu nebo jakékoliv jiné formy přenesení vlastnických práv k obalu nebo výrobku je ustanovení o přenesení odpovědnosti za zajištění zpětného odběru na tuto osobu a její souhlas s převzetím této odpovědnosti, nebo
c)	smluvním přenesením odpovědnosti na společnost zajišťující zpětný odběr.
	Pokud právnická osoba nebo fyzická osoba podle bodu 6.1 nesplní žádnou z možností uvedených v bodu 6.1, odpovídá v plném rozsahu za zpětný odběr.

	Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí do oběhu prodejem spotřebiteli balený výrobek, je povinna

a)	odebrat zpět od spotřebitele obaly, jejichž zpětný odběr není průkazně zajištěn jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání nebo společností zajišťující zpětný odběr,
b)	informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru obalů z výrobků, které uvádí do oběhu.  , pokud již tato informace není poskytnuta jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání nebo společností zajišťující zpětný odběr, nebo není veřejně známa.
	Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí do oběhu obaly nebo balené výrobky a která neuzavřela smlouvu o přenesení odpovědnosti se společností zajišťující zpětný odběr podle bodu 6.1 písm. c), je povinna

a)	zapsat se do seznamu u příslušného správního úřadu, a při tomto zápisu předložit
i)	plán zajištění zpětného odběru,
ii)	plán zajištění využití zpětně odebraných obalů,
iii)	popis systému evidence obalů uváděných do oběhu,
iv)	způsob informování spotřebitelů o zajištění zpětného odběru.
b)	pravidelně ohlašovat příslušnému správnímu úřadu 
i)	množství obalů uvedených do oběhu,
ii)	množství zpětně odebraných obalů,
iii)	způsob, jak bylo se zpětně odebranými obaly naloženo;
rozsah a způsob vedení evidence a její předkládání stanoví ministerstvo vyhláškou.
c)	na vyžádání prokázat příslušnému správnímu úřadu pravdivost údajů vykázaných podle písm. b) a neprodleně tento správní úřad informovat o jakýchkoliv změnách v evidenci nebo plánech předložených podle písm. a).
	Povinnosti podle bodu 6.4 se nevztahují na právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která uvádí do oběhu výrobky výhradně prodejem spotřebiteli, pokud prokáže, že ve vztahu ke všem obalům jí uváděným do oběhu byla povinnost zajištění zpětného odběru splněna jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání.

7. Společnost zajišťující zpětný odběr 
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle bodu 1.1 mohou ke splnění svých povinností uvedených v bodu 5.1 a 6.1 založit právnickou osobu podle zvláštního právního předpisu) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.) (dále jen “společnost”). Za splnění povinností uvedených v bodu 5.1 a 6.1 právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která se společností uzavřela smlouvu o přenesení odpovědnosti, odpovídá tato společnost za předpokladu, že jí byl udělen souhlas ministerstva.
Uzavření smlouvy o přenesení odpovědnosti podle bodu 6.1 písm. c) musí být umožněno všem právnickým osobám a fyzickým osobám, které uvádějí do oběhu obaly, k jejichž zpětnému odběru má společnost souhlas ministerstva.
Společnost musí mít formu akciové společnosti. Statutární orgán společnosti musí být nejméně tříčlenný a být složen z vedoucích zaměstnanců společnosti. Člen statutárního orgánu nesmí být současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné osoby, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku. Zaměstnanec společnosti nesmí být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu takové osoby.  
Společnost se nesmí účastnit v právnické osobě, která není společností podle tohoto zákona nebo podnikem pomocných služeb zpětného odběru. Podnikem pomocných služeb zpětného odběru se rozumí právnická osoba v úplném vlastnictví společnosti, která poskytuje služby sloužící k podpoře činnosti společnosti nebo zajištění zpětného odběru určitých typů obalů.
Společnost smí vydávat akcie pouze jako akcie zaknihované a nesmí vydávat prioritní akcie. Akcie společnosti nesmí být veřejně obchodovatelné a k jejich převodu na jiného majitele je nutný souhlas valné hromady společnosti.
Podíl jednotlivého akcionáře na společnosti nesmí překročit 10%, stejně jako součet podílů akcionářů jednajících ve shodě. Toto omezení neplatí v případě, že k překročení 10% hranice došlo z důvodu majetkového sloučení akcionářů; v takovém případě je akcionář s podílem vyšším než 10% povinen oznámit tuto skutečnost ministerstvu a snížit svůj podíl pod hranici 10% nejpozději do 1 roku od jeho překročení nebo do doby, kterou stanoví ministerstvo, a která nepřesahuje 1 rok. V případě nedodržení tohoto ustanovení může ministerstvo majiteli akcií rozhodnutím pozastavit výkon akcionářských práv účasti a hlasování na valné hromadě, práva požádat o svolání mimořádné valné hromady a práva podat soudu návrh na určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady. Podání opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
	Souhlas podle bodu 7.1 může ministerstvo udělit na základě žádosti společnosti a po vyžádání stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí. Náležitosti žádosti stanoví prováděcí předpis; udělení souhlasu může ministerstvo vázat na podmínky.
	Podmínky pro udělení souhlasu společnosti jsou zejména
a)	sídlo na území České republiky,
b)	zpracovaný projekt na zajištění povinnosti zpětného odběru a plán zajištění využití zpětně odebraných obalů,
c)	účast ministerstva ve správních a kontrolních orgánech společnosti.
	Souhlas se uděluje na dobu neurčitou.
	 Souhlas musí obsahovat

a)	typy obalů, k jejichž zpětnému odběru je společnost oprávněna,
b)	požadavky na podíl a způsob využití obalů.
	 Udělený souhlas nepřechází na jinou právnickou osobu.
	 Ministerstvo může po vyžádání stanoviska MPO a MF společnosti odejmout souhlas, jestliže společnost neplní povinnosti zpětného odběru vyplývající z tohoto zákona, ze zvláštního právního předpisu, nebo podmínky stanovené v souhlasu ministerstva.
	 Ministerstvo může souhlas odejmout též tehdy, jestliže společnost

a)	nezahájila činnost do 6 měsíců od udělení souhlasu podle bodu 7.1,
b)	nepřevzala po dobu 3 měsíců odpovědnost za zpětný odběr,
c)	nepřevzala do 12 měsíců od udělení souhlasu odpovědnost alespoň za 10% obalů uvedených do oběhu, na které se vztahuje souhlas podle bodu 7.1,
d)	nedosáhla do 12 měsíců od udělení souhlasu využití alespoň 15% obalového odpadu z množství obalů, za které převzala odpovědnost,
e)	nedosáhla v prvním roce činnosti využití alespoň dvou třetin obalového odpadu z rozsahu požadovaného v souhlasu podle bodu 7.1,
f)	získala souhlas podle bodu 7.1 na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti.
	 Rozhodnutí o udělení souhlasu zaniká

a)	zrušením společnosti
b)	výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku,
c)	rozhodnutím ministerstva o odnětí souhlasu,
d)	rozhodnutím valné hromady, podle něhož společnost nebude nadále vykonávat činnost, pro kterou byl souhlas udělen,
e)	přenesením sídla společnosti mimo území České republiky.
	 Společnost je povinna

a)	stanovit podmínky převzetí odpovědnosti jednotně pro všechny právnické osoby a fyzické osoby, které mohou se společností uzavřít smlouvu o přenesení odpovědnosti podle bodu 6.1 písm. c), a tyto podmínky zveřejnit,
b)	stanovit podmínky převzetí odpovědnosti za jednotlivé typy obalů, k jejichž zpětnému odběru je oprávněna, tak, aby žádný typ obalu nebyl neodůvodněně znevýhodněn v hospodářské soutěži,
c)	převzít odpovědnost za všechny obaly určitého typu, pro který byl vydán souhlas podle bodu 7.1, uvedených do oběhu právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která se společností uzavřela smlouvu o přenesení odpovědnosti,
d)	zajišťovat navracení obalového odpadu k jeho využití a recyklaci,
e)	zabezpečit využití obalového odpadu v rozsahu stanoveném souhlasem podle bodu 7.1,
f)	vést evidenci obalů  v souladu se souhlasem podle bodu 7.1 a ohlašovat ji v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,
g)	zveřejňovat pololetně údaje o složení akcionářů, o své činnosti a finanční ukazatele podle vyhlášky ministerstva,
h)	zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu,
i)	informovat ministerstvo
i)	o návrhu na změnu stanov,
ii)	o návrzích personálních změn ve statutárním orgánu společnosti a na místech vedoucích zaměstnanců,
j)	vyžádat si předchozí souhlas ministerstva
i)	k uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části,
ii)	k rozhodnutí valné hromady o zrušení systému,
iii)	ke sloučení společnosti s jinou společností nebo se zrušovanou společností,
iv)	ke snížení základního jmění,
v)	k rozhodnutí valné hromady podle bodu 7.14 písm. d).
k rozhodnutím podle bodů ii) a iii) si ministerstvo vyžádá stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí,
k)	předložit ministerstvu výpis z rejstříku emitenta zaknihovaných akcií pořízený ke dni, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady, a to týž den, kdy byl pořízen; ministerstvo schválí seznam akcionářů uvedených ve výpisu nebo označí ty akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle bodu  7.6,
l)	úměrně snížit příjmy ze smluv o převzetí odpovědnosti za zpětný odběr v případě, že společnost očekává trvalou tvorbu zisku,
m)	převést případný zisk vzniklý z hospodářské činnosti společnosti do rezervního fondu nákladů příštího období a použít jej k rozvoji společnosti v dalším období,
n)	vytvářet a udržovat likvidní rezervu ve výši 10% ročních nákladů spojených se zajištěním její činnosti a informovat neprodleně ministerstvo v případě, že tato rezerva poklesne pod tuto hranici,
o)	zajistit prostřednictvím auditora 
i)	 ověření účetní závěrky, 
ii)	ověření hospodaření za příslušný rok, 
iii)	vypracování zprávy o ověření účetní  závěrky a hospodaření systému,
iv)	ověření vedení evidence obalů,
v)	vypracování zprávy o ověření evidence;
auditorem nesmí být osoba, která má k systému zvláštní vztah ve smyslu bodu 7.19 písm. g).
p)	postupovat při výkonu své činnosti hospodárně, zejména ji zajišťovat tak, aby náklady spojené s usměrňováním obalů do nejvhodnějších alternativ odpadového hospodářství byly co nejnižší.
	 Společnost může uzavírat smlouvy o zajištění zpětného odběru s obcemi. Součástí těchto smluv musí být závazek společnosti hradit obci účelně vynaložené náklady na provádění sběru použitých obalů.

 Pokud obec uzavřela smlouvu se společností, je povinna jí prokázat využití obalového odpadu osobou oprávněnou k využívání odpadu podle zákona o odpadech. V případě, že odevzdává obalový odpad osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů podle téhož zákona, je povinna zabezpečení této povinnosti zajistit smluvně.
 Společnost může kromě činností spojených se zajištěním zpětného odběru, pokud  to souhlas podle bodu 7.1 neomezuje, dále provádět
a)	konzultační činnost v oblasti související s problematikou obalů,
b)	výzkumnou, osvětovou a propagační činnost související se zpětným odběrem obalů a využitím obalového odpadu.
	 Společnost nesmí

a)	odmítnout uzavřít smlouvu s obcí za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi, pokud při organizaci své činnosti uzavírání smluv s obcemi užívá,
b)	uzavírat smlouvy za zjevně nevýhodných podmínek, zejména takové, které ji zavazují k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě; smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné,
c)	konat valnou hromadu bez vyjádření ministerstva k výpisu emitenta podle bodu 7.15 písm. k),
d)	připustit účast na valné hromadě osobě, která byla označena ministerstvem podle bodu 7.15 písm. k), nebo osobě, která nebyla uvedena na výpisu z registru emitenta
e)	využívat informace získané v souvislosti s vlastní činností k jiným účelům než rozvoji společnosti a informování ministerstva,
f)	sdělit informace o množství obalů, za které převzala odpovědnost od klienta, třetí osobě,
g)	uzavírat s osobami, které mají k ní zvláštní vztah, smlouvy, které vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyly uzavřeny s ostatními klienty; za osoby, které mají ke společnosti zvláštní vztah, se považují
i)	členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci společnosti,
ii)	členové dozorčí rady společnosti,
iii)	akcionáři  společnosti a členové vedení těchto právnických osob,
iv)	osoby blízké členům statutárního orgánu, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům společnosti a jejím akcionářům,
v)	právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených pod body i) až iii) má podíl na základním jmění přesahující 10%.
vi)	akcionáři společnosti a právnické osoby pod jejich kontrolou,
vii)	zaměstnanci ministerstva,  Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí,
viii)	právnické osoby, které jsou pod kontrolou společnosti.
	 Zjistí-li ministerstvo nedostatky v činnosti společnosti, může podle povahy zjištěného nedostatku vyžadovat, aby společnost ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, zejména omezila některé povolené činnosti nebo ukončila nepovolené činnosti, a v případě, že tak neučiní,

a)	změnit souhlas podle bodu 7.1 ve smyslu vyloučení nebo omezení činnosti, zejména omezení  přejímat odpovědnost za některé typy obalů,
b)	nařídit mimořádný audit společnosti na její náklady,
c)	odejmout souhlas podle bodu 7.1.
	 Nedostatkem v činnosti společnosti se rozumí

a)	porušení podmínek stanovených v souhlasu podle bodu 7.1,
b)	porušení tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,
c)	řízení systému osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou občansky bezúhonné,
d)	závažné nedostatky ve vedení evidence obalových toků a obalového odpadu.
	 Ministerstvo může podat návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami.

 Na řízení o změně souhlasu společnosti, nařízení mimořádného auditu a uložení pokuty se vztahují předpisy o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. Účastníkem řízení je pouze dotčená společnost. 
 Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na společnost ustanovení zvláštního právního předpisu)  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.).                                                                                                                                                                                                             

C. Společná ustanovení
8.  Plány nakládání s obaly a obalovými odpady
Ten, kdo zpracovává plán odpadového hospodářství podle zákona o odpadech, je povinen do tohoto plánu zahrnout část o nakládání s obaly. Podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou.
9. Výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly
Státní správu v oblasti nakládání s  obaly vykonávají
a)	Ministerstvo životního prostředí,
b)	Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c)	Česká inspekce životního prostředí,
d)	Česká obchodní inspekce,
e)	Česká zemědělská a potravinářská inspekce,
f)	celní orgány,
g)	obce.
	Ministerstvo životního prostředí

a)	je ústředním orgánem státní správy pro zpětný odběr a pro nakládání s obalovými  odpady,
b)	uděluje a odnímá na základě stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí souhlas společnostem zajišťujícím zpětný odběr, 
c)	vede seznam podle bodu 6.4 písm. a),
d)	vede seznam společností zajišťujících  zpětný odběr,
e)	vede souhrnnou evidenci o množství obalů uvedených do oběhu a zpětně odebraných a o způsobu, jak bylo s odebranými obaly naloženo.
	Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro uvádění obalů do oběhu.

Česká obchodní inspekce kontroluje plnění požadavků na obaly, kromě potravinářských obalů, z hlediska jejich vlastností, uvádění do oběhu a značení.
Česká zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje požadavky na potravinářské obaly z hlediska jejich vlastností, uvádění do oběhu a značení.
Česká inspekce životního prostředí kontroluje provádění zpětného odběru právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.
Celní orgány dohlížejí, aby do ČR byly propuštěny pouze obaly, jejichž dovozce je zapsán v seznamu nebo zajistil zpětný odběr smluvním přenesením odpovědnosti na společnost.
Orgány obce kontrolují zajištění zpětného odběru právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, které nabízejí výrobky spotřebitelům na území obce.
10. Správní delikty 
 Pokutu do výše 100 000 Kč uloží Česká obchodní inspekce právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která
a)	neoznačí obaly způsobem stanoveným v bodu 3.3 písm. a) nebo
b)	neoznačí způsob nakládání s použitým obalem podle bodu 3.3 písm. b).
	 Pokutu do výše 100 000 Kč uloží Česká zemědělská a potravinářská inspekce právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která

c)	neoznačí obaly způsobem stanoveným v bodu 3.3 písm. a) nebo
d)	neoznačí způsob nakládání s použitým obalem podle bodu 3.3 písm. b).
	 Pokutu do výše 100 000 Kč uloží obec právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která nabízí obaly nebo balené výrobky spotřebitelům na území obce a nesplní povinnost zpětného odběru podle bodu 6.1.

 Pokutu do výše 500 000 Kč uloží Česká inspekce životního prostředí právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která neuzavřela smlouvu o přenesení odpovědnosti se společností podle bodu 6.1 písm. c), jestliže
a)	nesplní ohlašovací povinnost o množství obalů uvedených do oběhu podle bodu 6.4 písm. b) bod i) nebo
b)	nesplní ohlašovací povinnost o množství zpětně odebraných obalů nebo způsobu, jak bylo se zpětně odebranými obaly naloženo podle bodu 6.4 písm. b) bod ii) a iii).
	 Pokutu do výše  1 000 000 Kč uloží Česká inspekce životního prostředí právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která

a)	se nezapíše do seznamu podle bodu 6.4 písm. a) ani neuzavřela smlouvu o přenesení odpovědnosti se společností podle bodu 6.1 písm. c), nebo
b)	vykazuje nepravdivé údaje o množství obalů uvedených do oběhu, o množství zpětně odebraných obalů nebo o způsobu, jak bylo s nimi naloženo podle bodu 6.4 písm. b).
	 Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží Česká inspekce životního prostředí osobě oprávněné ke sběru a výkupu nebo k využívání odpadu podle zákona o odpadech, která je ve smluvním vztahu s právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání nebo se společností, jestliže nezajistí využití obalového odpadu, na který byl poskytnut příspěvek podle smluvního vztahu se společností podle bodu.
	 Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží Česká obchodní inspekce právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která vyrábí, dováží nebo jinak uvádí do oběhu obaly nebo balené výrobky, která poruší zákonem stanovené požadavky na obaly z hlediska jejich vlastností nebo uvádění do oběhu.

 Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží Česká zemědělská a potravinářská inspekce právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která vyrábí, dováží nebo jinak uvádí do oběhu obaly nebo balené výrobky, která poruší zákonem stanovené požadavky na obaly z hlediska jejich vlastností nebo uvádění do oběhu.
 Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží Česká inspekce životního prostředí právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která nezajistí zpětný odběr obalu podle bodu 6.1.
Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží Česká inspekce životního prostředí společnosti, která nesplní povinnost uloženou jí tímto zákonem nebo souhlasem podle bodu 6.1.
Pokutu lze uložit do dvou let od ode dne, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo společnost v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona znovu stejnou povinnost, za níž byla pokuta uložena, uloží správní úřad další pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice sazby.
 Pokutu vybírá orgán, který ji uložil a vymáhá ji příslušný finanční úřad. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.).
	 O odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo.
	Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí a ministerstvem jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.
Pokuty uložené obcí jsou příjmem rozpočtu obce, na jejímž území došlo k porušení povinností.
Uložením pokuty za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního zákona.
D. Ustanovení přechodná, zmocňovací, závěrečná a zrušovací
11. Vztah ke správnímu řádu
 Není-li výslovně stanoveno tímto zákonem jinak, vztahují se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení)  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).).
12. Přechodná ustanovení
 Do přechodných ustanovení nového zákona o odpadech je nutno zapracovat  ustanovení o ponechání § 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, v účinnosti i po nabytí účinnosti nového zákona o odpadech. Nový zákon o odpadech zruší zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, s výjimkou jeho § 18 a 19. Zároveň bude do nového zákona o odpadech zapracována “zbytková” sankční klauzule, aby mohlo být postihováno porušení povinností zmíněného § 18 a 19. Tato opatření musí být provedena, aby bylo zajištěno plnění povinností týkajících se obalů a obalových materiálů v době, kdy platný zákon o odpadech bude nahrazen novým zákonem o odpadech (který již neobsahuje žádná ustanovení o obalech), ale kdy ještě nebude přijat nový zákon o obalech.
 Řízení o pokutách zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů. Ostatní zahájená řízení se dokončí podle tohoto zákona.
13. Zmocňovací ustanovení
 Ministerstvo  stanoví vyhláškou 
a)	podíl využití a recyklace obalového odpadu z celkového množství obalů uváděných do oběhu,
b)	druhy obalů, na které se vztahuje povinnost opakovaného použití a jejich podíl,
b) způsob vykazování a systém evidence o obalech uváděných do oběhu, zpětně odebraných a o způsobu, jak bylo se zpětně odebranými obaly naloženo,
c)	náležitosti žádosti o souhlas společnosti zajišťující zpětný odběr ,
d)	rozsah požadavků na zveřejňování údajů společností  zajišťující zpětný odběr.
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	 Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou 

a)	požadavky na obaly z hlediska jejich vlastností, uvádění do oběhu a značení,
b)	druhy obalů, na které se nevztahuje maximální hodnota součtu obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu,
c)	druhy obalů, na které se vztahuje povinnost opakovaného použití a jejich podíl.
14. Závěrečná a zrušovací ustanovení
 Nový zákon o odpadech zruší zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, s výjimkou ustanovení § 18 a 19. V účinnosti je třeba ponechat též ust. § 18 vyhlášky č. 338/1997 Sb. a nařízení vlády č. 31/1999 Sb.  Tímto zákonem se zrušuje § 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, § 18 vyhlášky č. 338/1997 Sb., a nařízení vlády č. 31/1999 Sb.       (Varianta B: Tímto zákonem se zrušuje § 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, § 18 vyhlášky č. 338/1997 Sb., nařízení vlády č. 31/1999 Sb. a § 18 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
 Tento zákon nabývá účinnosti uplynutím 6 měsíců od jeho vyhlášení, nejdříve však 1.1.2002,  s výjimkou části 2 a části 7, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


