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10. pracovní verze






Návrh věcného záměru


zákona o obalech a obalových odpadech







A.	Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže

Zákon pozměňuje tyto předpisy:

	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 se dále váže na

	připravovaný zákon o odpadech

	zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů;

	zákon 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.



Transponované předpisy Evropského společenství:

	Směrnice Evropského parlamentu a rady 94/62/EC z 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech;

	Rozhodnutí Komise č. 97/129/EC z 28. ledna 1997 jímž se zakládá identifikační systém pro obalové materiály v návaznosti na Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obalech a jejich odpadech;

	Rozhodnutí Komise č. 97/138/EC ze 3. února 1997 jímž se stanoví formáty pro databázový systém podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obalech a jejich odpadech.



B.	Zhodnocení stávající právní úpravy

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech stanovil v §§ 18 a 19  základní povinnosti pro uvádění výrobků a obalů na trh 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 Evropského společenství. Jedná se zejména o ustanovení zakazující výrobcům a dovozcům uvádět na trh výrobky, jejichž nespotřebované části a obaly nebo odpady z nich nelze dále využít nebo zneškodnit 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 stanovil, že ten, kdo uvede na trh výrobek nebo obal stanovený nařízením vlády, je povinen výrobek nebo obal po jeho použití odebrat zpět. Zpětnému odběru, podle nařízení vlády č. 31/1999 Sb. podléhají 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 obalů pouze na povinných osobách (zpravidla výrobci a dovozci obalů a zabaleného zboží). 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 dohodou Ministerstva životního prostředí s průmyslovým svazem. Uzavřená 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 na nakládání s obaly a obalovými odpady Evropské Unie podle směrnice Evropského parlamentu a rady 94/62/EC a to jak z hlediska prevence vzniku obalů, tak z hlediska jejich opětovného využití. V 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 proto je vytvořit předpisy týkající se hospodaření s obaly a obalovými odpady 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 rámci Evropské Unie. 
Dalším cílem navrhované právní úpravy je zabezpečit kontinuitu již zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech započatých opatření na postupné dosažení uvedených cílů způsobem plně kompatibilním s řešeními ve státech Evropské unie v souladu se schválenou aproximační strategií.

.
C.  	Návrh věcného řešení

Návrh věcného záměru zákona o obalech a obalových odpadech uvádí systém hlavních zásad připravovaného nového zákona o obalech a obalových odpadech, a to jak osvědčených v současně platné právní úpravě, tak i zcela nových. Hlavním úkolem návrhu věcného záměru je zajistit plnou kompatibilitu s předpisy Evropské Unie i s nově připravovaným zákonem o odpadech. Paragrafované znění zákona o odpadech bude rozpracováno a doplněno podrobnostmi potřebnými pro jeho konzistentní funkci, které však nemohou být pro svůj detailní charakter v návrhu věcného záměru uvedeny.

C.1. Základní ustanovení

Zákon upraví účel a působnost následovně:

Stanoví základní požadavky na obaly, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při umisťování obalů na trh z hlediska efektivního nakládání s obalovým odpadem.
	Stanoví pravomoc a působnost správních úřadů v této oblasti.

	Zákon se vztahuje se na veškeré obaly, které jsou v České republice umisťovány na trh, ať již jsou užívány nebo vznikají v průmyslu, ve velkoobchodu či maloobchodu, v administrativní sféře, ve službách, v domácnostech nebo na jakékoliv jiné úrovni bez ohledu na použitý materiál. 

	Činnosti při sběru, třídění, využití, recyklaci, energetickém využití, organickém využití nebo zneškodnění obalového odpadu jsou řešeny zákonem o odpadech, a proto nejsou tímto zákonem upravovány.


C.2 Základní pojmy

S cílem vymezení jednotného obsahu zákon upraví tyto užívané základní pojmy:

Obaly jsou veškeré výrobky jakéhokoliv typu z jakéhokoli materiálu určené k pojmutí či seskupení určitého množství zboží bez ohledu na úroveň jeho zpracování, k ochraně nebo zajištění zboží, k manipulaci se zbožím nebo jejímu usnadnění, k distribuci nebo dodávce zboží výrobcem spotřebiteli, k předvedení, vystavení nebo nabídce zboží spotřebiteli.
Obaly jsou pouze:
	prodejní neboli primární obaly, tj. obaly zhotovené s cílem prodeje prodejní jednotky konečnému spotřebiteli v místě nákupu;

	skupinové neboli sekundární obaly, tj. obaly zhotovené 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 zboží do nabídky v místě prodeje, a které je možné odstranit beze změny vlastností zboží;

	přepravní neboli terciární obaly, tj. obaly zhotovené s cílem usnadnění manipulace a přepravy prodejních jednotek nebo skupinových balení tak, aby byla omezena fyzická manipulace s jednotkami či baleními nebo omezeno jejich poškození při přepravě. Přepravními obaly nejsou kontejnery užívané v silniční, železniční, lodní a letecké dopravě.

	Balené zboží je zboží při jehož přepravě, distribuci nebo prodeji je užíván obal

	Obalový odpad je jakýkoliv obal, na který se vztahuje definice odpadu podle zákona o odpadech, s výjimkou odpadu vznikajícího při výrobě.

	Opakované použití je několikanásobné použití obalů za stejným účelem, tedy jakákoliv operace, při níž se obal, který byl určen a navržen tak, aby během své životnosti vykonal určitý minimální počet obrátek či cyklů, znovu plní nebo používá k témuž účelu pro nějž byl navržen, s podporou nebo bez podpory pomocných výrobků dostupných na trhu, které opětovné plnění obalů umožňují.

	Prevence je 

	snižování množství materiálu v obalech či obalových odpadech nebo škodlivosti látek v nich obsažených pro životní prostředí

	snižování množství či škodlivostí pro životní prostředí obalů a obalového odpadu v procesu výroby, distribuce, obchodu, jejich užívání či zneškodnění

	Zpětný odběr je odebírání použitých obalů nebo obalového odpadu od spotřebitele pro účel jejich opakovaného použití, využití nebo případně zneškodnění, které není podmíněno žádnou formou úhrady a při kterém spotřebiteli nevznikají další náklady.

	Systém (var. Společnost) zajištění zpětného odběru (dále jen Systém, var. Společnost) je právnická osoba založená jako akciová společnost s cílem zajištění zpětného odběru za více povinných osob společně, která má povolení působit jako systém (část C.5).

	Osoby odpovědné za obal jsou výrobci, dovozci nebo prodejci obalů a výrobci, dovozci nebo prodejci baleného zboží

	Umístěním obalu na trhu je jakýkoliv prodej obalu nebo baleného zboží


C.3 Povinnosti výrobců, dovozců a prodejců obalů a výrobců, dovozců a prodejců baleného zboží

Zákon stanoví základní povinnosti pro všechny povinné osoby v celém procesu existence obalu od výroby až po prodej zboží posledním prodejcem.

	Osoby odpovědné za obal musí zajistit, aby

	obaly byly vyráběny takovým způsobem, aby hmotnost obalu byla omezena na minimální hodnotu, přiměřenou pro zachování nezbytné úrovně ochrany zboží, bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti z hlediska zboží i spotřebitele

	obaly byly navrhovány, vyráběny a umisťovány na trhu způsobem, který umožní opakované použití nebo využití použitých obalů, včetně recyklace a omezí na minimum účinky na životní prostředí při případném zneškodňování z nich vzniklého obalového odpadu 

	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 vzniklých

	v případě obalů určených k opakovanému použití

	umožňovaly tyto obaly svými fyzikálními vlastnostmi a parametry určitý počet obrátek či cyklů za normálně předvídatelných podmínek použití

	činnosti nutné při opakovaném použití těchto obalů bylo možné vykonávat při dodržení požadavků na zdraví a bezpečnost toho, kdo tyto činnosti vykonává

	byly splněny všechny ostatní požadavky tohoto zákona jakmile se obal nebude dále opakovaně používat

	Osoby odpovědné za obal nesmí umisťovat na trh obaly, které nelze dále opakovaně použít, využít nebo zneškodnit způsobem, při kterém by vliv takového způsoby použití, využití nebo zneškodnění na životní prostředí nebyl v souladu s platnými předpisy

	Osoby odpovědné za obal musí zajistit, že součet obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chrómu v obalech nepřekročí hodnoty stanovené vyhláškou

	Osoby odpovědné za obal musí zajistit, aby při umístění na trhu byl na obalu nebo jinou vhodnou formou označen materiál použitý k jeho výrobě. 

	Osoby odpovědné za obal musí zajistit, aby při umístění na trhu byla na obalu nebo jinou vhodnou formou uvedena informace o tom, jak naložit s použitým obalem. 

Požadavky na obaly z hlediska jejich vlastností, umísťování na trh a značení stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu.

C.4 Povinnost zpětného odběru

Zákon stanoví povinnost zpětného odběru obalů umístěných na trh všem osobám odpovědným za obal. Tato individuální odpovědnost je základem implementace směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech.

Osoby odpovědné za obal mají povinnost zajistit zpětný odběr obalu. Tuto povinnost mohou splnit:
	samostatně, tedy tak, že vlastními prostředky organizačně a technicky zajistí zpětný odběr obalů jimi umisťovaných na trh

	přenesením na jinou osobu,odpovědnou za obal tedy tak, že obal ani zboží neprodávají přímo spotřebiteli, ale prodávají je pouze jiné osobě nebo osobám odpovědným za obaly s tím, že součástí prodejních podmínek, smlouvy o prodeji či jakékoliv jiné formy přenesení vlastnických práv k obalu či zboží je prokazatelně spojeno s tím, že na takovou osobu je smluvně přenesena odpovědnost za zajištění zpětného odběru takovou formou, při které je prokazatelné že tato osoba tuto odpovědnost přijala.

	smluvním přenesením odpovědnosti na systém zajištění zpětného odběru

2.	Osoby odpovědné za obal, které nepřenesly svou odpovědnost na systém zajištění zpětného odběru jsou povinny registrovat se u příslušného orgánu státní správy a při této registraci předložit
	plán zajištění zpětného odběru,

	plán zajištění využití zpětně odebraných obalů,

	popis systému evidence obalů umisťovaných na trh a

	plán informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného odběru.

3.	Osoby odpovědné za obal, které nepřenesly svou odpovědnost na systém zajištění zpětného odběru jsou povinny příslušnému orgánu státní správy pravidelně vykázat způsobem, který určí Ministerstvo životního prostředí vyhláškou:
	množství obalů umístěných na trh,

množství zpětně odebraných obalů a
způsob jak bylo se zpětně odebranými obaly naloženo
4.	Osoby odpovědné za obal, které nepřenesly svou odpovědnost na systém zajištění zpětného odběru jsou povinny příslušnému orgánu státní správy na vyžádání prokázat pravdivost údajů vykázaných podle odstavce 3 a jsou dále povinny neprodleně tento orgán informovat o jakýchkoliv změnách v evidenci nebo plánech předložených podle odstavce 2
5.	Osoby, které plní povinnost zpětného odběru samostatně jsou povinny zajistit, aby obaly jimi umístěné na trh byly využity v rozsahu, který stanoví vyhláška Ministerstva životního prostředí.
6.	Povinnosti podle odstavců 2,3,4 a 5 nepodléhají prodejci, kteří prodávají zboží výhradně spotřebiteli, pokud jsou schopni prokázat, že ve vztahu ke všem obalům jimi umísťovaným na trh byla povinnost zajištění zpětného odběru splněna jinou osobou odpovědnou za obal.

C.5 Systémy (var. Společnosti) zajištění zpětného odběru

Systémy zajištění zpětného odběru jsou implementací článku 7 směrnice94/62/EC o obalech a obalových odpadech.

C.5.1 Základní ustanovení

	Systémem pro zajištění zpětného odběru je právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost založená osobami odpovědnými za obaly, která

a)	přebírá odpovědnost zpětného odběru od osob odpovědných za obaly a
b)	má povolení působit jako systém podle C.5.2 tohoto zákona
c)	zajišťuje usměrnění obalového odpadu do nejvhodnějších alternativ nakládání s odpady nebo
d)	zajišťuje navracení nebo shromažďování použitých obalů či obalového odpadu od spotřebitelů s cílem jejich dalšího využití,
2.	Kromě činností uvedených v odstavci 1  může systém, pokud  povolení působit jako systém neklade další omezující podmínky
a)	provádět konzultační činnost v oblasti související s problematikou obalů,
b)	provádět výzkumnou činnost a
c)	provádět osvětovou a propagační činnost zaměřenou na oblast obalů a obalového odpadu
3.	Bez povolení působit jako systém nesmí nikdo přejímat odpovědnost podle C.4.1.c).
4.	Sousloví “systém pro zajištění zpětného odběru” smí užívat v obchodním jménu nebo styku pouze právnická osoba, které bylo uděleno povolení působit jako systém, pokud není ze souvislosti zřejmé, že se tato osoba nezabývá činnostmi podle odstavce 1

C.5.2 Povolení působit jako systém pro zajištění zpětného odběru

5.	Žádost o povolení působit jako systém předkládá právnická osoba, se sídlem v České republice, založená osobami odpovědnými za obaly Ministerstvu životního prostředí. Se žádostí o povolení se předkládá návrh stanov a seznam zakladatelů systému. Náležitosti žádosti, jakož i minimální výši upsaného základního jmění, která je podmínkou pro udělení licence stanoví MŽP vyhláškou, kterou vyhlásí ve Sbírce zákonů.
6.	O udělení povolení působit jako systém rozhoduje Ministerstvo životního prostředí, které si před rozhodnutím vyžádá stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí
7.	O udělení povolení se rozhoduje po posouzení
a)	původu, dostatečnosti a složení základního jmění a dalších finančních zdrojů systému
b)	odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob, které jsou na základě mandátní či jiné smlouvy navrhovány v systému na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami (dále jen vedoucí zaměstnanci systému)
c)	technických a organizačních předpokladů pro výkon navrhovaných činností systému
d)	reálnosti ekonomických kalkulací o budoucím finančním zajištění funkce systému
e)	zájmu odpovídajícího počtu osob odpovědných za obaly o přenesení odpovědnosti na budoucí systém
f)	souladu organizačního a technického záměru řešení se státním plánem odpadového hospodářství a státní surovinovou politikou (v oblasti druhotných surovin)
g)	souladu řešení s mezinárodními závazky České republiky zejména vztahujících se k využívání obalového odpadu a volnému obchodu
h)	předpokládanému dopadu na spotřebitelské ceny
i)	způsobilosti zakladatelů k výkonu práv akcionářů systému
8.	Ministerstvo životního prostředí je oprávněno vyžádat si: 
a)	opis z evidence Rejstříku trestů týkající se fyzických osob, které jsou navrhovány na vedoucí zaměstnance systému. Osoba v minulosti pravomocně odsouzená za úmyslný trestný čin nesmí působit jako vedoucí zaměstnanec systému
b)	živnostenská oprávnění zakladatelů systému. Zakladateli systému mohou být pouze právnické osoby, které se v důsledku své hlavní podnikatelské činnosti stávají osobami odpovědnými za obal
c)	od zakladatelů prohlášení, že nejsou přímo ani nepřímo majetkově účastni v žádné jiné právnické osobě nakládající s obalovým odpadem nebo jiným odpadem, ani jim neplyne obchodní výhoda z žádné činnosti spojené s nakládáním s obalovým nebo jiným odpadem
9.	Povolení působit jako systém se uděluje na dobu neurčitou
10.	Povolení působit jako systém může být omezeno jen na některé typy obalů
11.	Povolení působit jako systém bude obsahovat časově rozlišené požadavky na míru a způsob využití obalového odpadu v absolutním množství a/nebo v poměru k množství obalů, za které systém přebírá odpovědnost. Pokud je povolení vydáváno systému se stejnou (nebo podobnou) působností co do typu obalů, za které systém přebírá odpovědnost budou požadavky stanoveny shodně (nebo podobně) těm, které jsou obsaženy v již vydaném povolení jinému systému. Rozsah požadavků bude zohledňovat obtížnost zajištění využívání obalového odpadu, o kterém se bude předpokládat, že za něj systém ponese odpovědnost a také cíle státního plánu odpadového hospodářství.
12.	Povolení působit jako systém může obsahovat požadavky na smluvní řešení převzetí odpovědnosti od osob odpovědných za obaly, především v takové, které budou v zájmu ochrany drobných podnikatelských subjektů, malých prodejců a hospodářské soutěže.
13.	Úplný seznam systémů působících na území České republiky vede MŽP, kde je seznam k nahlédnutí.
14.	Povolení působit jako systém zaniká dnem:
a)	kterým nabývá právní moci rozhodnutí o odnětí povolení působit jako systém
b)	od kterého podle rozhodnutí valné hromady dosavadní systém nadále nebude vykonávat činnost, pro kterou je třeba povolení působit jako systém
c)	ke kterému se systém zrušuje
d)	výmazu systému z obchodního rejstříku

C.5.3 Organizace systému

	Systém musí mít statutární orgán a dozorčí radu

	Statutární orgán musí být nejméně tříčlenný a být složen z vedoucích zaměstnanců systému

	Člen statutárního orgánu nesmí být současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné osoby, která je podnikatelem. Zaměstnanec systému nesmí být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu takové právnické osoby.

	Pravomoci statutárního orgánu a dozorčí rady musí být uvedeny ve stanovách.

	Na dozorčí radu nesmí být přenášeny pravomoci, které obchodní zákoník svěřuje představenstvu akciové společnosti.


C.5.4 Provozní požadavky

	Informace o podmínkách převzetí odpovědnosti zpětného odběru od osob odpovědných za obaly musí být veřejné a tyto podmínky musí být jednotné pro všechny zájemce o přenesení odpovědnosti

	Nelze převzít odpovědnost jen za část obalů určitého typu, vůči kterým je vydáno povolené působit jako systém, umístěných na trh konkrétní osobou odpovědnou za obaly, stejně tak nelze odmítnout převzetí odpovědnosti za obaly, vůči kterým je vydáno povolení, od osoby, která je ochotna plnit podmínky převzetí odpovědnosti.

	Systém je povinen pololetně zveřejňovat údaje o složení akcionářů, o své činností a finanční ukazatele v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou MŽP

	Pokud se při organizaci činnosti systému užívá uzavírání smluv s obcemi o spolupráci při sběru, třídění a využívání odpadu, nesmí systém odmítnout uzavření smlouvy žádné obci ve které se prodávají obaly či zabalené výrobky osob odpovědných za obaly, pro které zajišťuje zpětný odběr, a to za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi.

	Pokud se při organizaci činnosti systému užívá uzavírání smluv s právnickými osobami podnikajícími v oblasti nakládání s odpady pak

	nesmí být žádný z akcionářů systému účasten v takové osobě

	nesmí systém odmítnout uzavření smlouvy s žádnou takovou osobou za podmínek obdobných smlouvám s ostatními takovými osobami

	Systém je povinen při výkonu své činnosti postupovat hospodárně, zejména zajišťovat svou činnost tak, aby náklady spojené se zajištěním usměrnění obalového odpadu do nejvhodnějších alternativ odpadového hospodářství byly co nejnižší

	Systém je povinen stanovit podmínky převzetí odpovědnosti za jednotlivé obaly tak, aby žádný typ obalu nebyl neodůvodněně znevýhodněn v hospodářské soutěži

	Systém nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek, zejména takové které jej zavazují k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

	Pokud z hospodářské činnosti systému vznikne zisk bude použit k rozvoji systému v dalším období. Tento zisk bude převeden do rezervního fondu nákladů příštího období. Pokud systém očekává trvalou tvorbu zisku je povinen úměrně tomu snížit příjmy ze smluv o převzetí odpovědnosti zpětného odběru. Systém je povinen vytvářet a udržovat likvidní rezervu ve výši 10% ročních nákladů spojených se zajištěním své činnosti a neprodleně informovat MŽP v případě, že tato rezerva poklesne pod požadovanou mez.
Akcionářům systému nesmí z výsledků hospodářské činnosti systému vznikat majetkový prospěch.

	Systém je povinen vyžádat si souhlas MŽP

	k uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části

	k rozhodnutí valné hromady o zrušení systému

	ke sloučení systému s jiným systémem nebo se zrušovaným systémem

	ke snížení základního jmění systému

	k usnesení valné hromady podle odstavce 14 bodu b
K rozhodnutím o udělení souhlasu podle písmen b) a c) si MŽP vyžádá stanovisko MPO a MF

	Systém je povinen informovat MŽP

	o zamýšlené změně stanov

	o návrzích personálních změn ve statutárním orgánu systému a na místech vedoucích zaměstnanců

	Systém se nesmí účastnit v právnické osobě, která není systémem podle tohoto zákona nebo podnikem pomocných služeb zpětného odběru. Podnikem pomocných služeb zpětného odběru se rozumí právnická osoba v úplném vlastnictví systému, která poskytuje služby sloužící k podpoře činnosti systému nebo zajištění zpětného odběru určitých typů obalů.

	Systém nesmí s osobami, které mají k němu zvláštní vztah uzavírat smlouvy, které vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyly provedeny s ostatními klienty. 

	Za osoby, které mají k systému zvláštní vztah, se pro účely tohoto zákona považují

	členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci systému

	členové dozorčí rady systému

	akcionáři systému a členové vedení těchto společností

	osoby blízké členům statutárního orgánu, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům systému a akcionářům systému

	právnické osoby ve kterých některá z osob uvedených pod písmeny a), b) a c) má podíl na základním jmění přesahující 10%

	akcionáři systému a jakákoliv právnická osoba pod jejich kontrolou

	zaměstnanci MŽP, MPO a MF

	právnické osoby nad kterými má systém kontrolu

	Systém je povinen zabránit

	využívání informací získaných v souvislosti s jeho činností k jiným účelům než rozvoji systému a informování MŽP

	sdělení informací o množství obalů za které převzal odpovědnost od klienta třetí straně

	sdělení informací o celkových množstvích obalů a obalových odpadů jinak než veřejně dostupným způsobem

	Systém může vydávat akcie pouze jako akcie zaknihované a nesmí vydávat prioritní akcie. 

	Podíl jednotlivého akcionáře na systému nesmí překročit 10%, stejně tak nesmí překročit 10% společný podíl akcionářů jednajících ve shodě.

Toto omezení neplatí v případě, že k překročení 10% hranice došlo z titulu majetkového sloučení akcionářů. V takovém případě musí akcionář s podílem větším než 10% oznámit tuto situaci neprodleně MŽP a snížit svůj podíl pod hranici 10% nejpozději do jednoho roku od jeho překročení nebo do doby určené MŽP, která však nesmí být delší než jeden rok.
	Akcie systému nesmí být veřejně obchodovatelné a jejich převod na jiného majitele je možný jen se souhlasem valné hromady systému.

	V případě kdy je porušeno ustanovení odstavce 36 může MŽP ve správním řízení pozastavit majiteli akcií výkon těchto akcionářských práv

	účastnit se a hlasovat na valné hromadě

	požádat o svolání mimořádné valné hromady

	podat soudu návrh na určení neplatnosti valné hromady

Pozastavit lze pouze výkon všech uvedených práv. Podání opravného prostředku proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
	Systém je povinen předložit MŽP výpis z rejstříku emitenta zaknihovaných akcií pořízený ke dni, který o sedm dní předchází dni konání valné hromady, a to týž den kdy byl pořízen.  MŽP schválí seznam akcionářů uvedených ve výpisu nebo označí bez zbytečného odkladu ty akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva a výpis vrátí systému nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady. Systém nesmí na valné hromadě připustit účast osoby takto označené MŽP ani osoby neuvedené na výpisu z registru emitenta.. Bez písemného vyjádření MŽP k výpisu emitenta se valná hromada nesmí konat. MŽP může soudu navrhnout, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami.


C.5.5 Účetnictví a evidence

	Systém je povinen vést evidenci obalů a obalových odpadů v souladu s pravidly vydanými spolu s povolením působit jako systém

	Systém je povinen prostřednictvím auditorů zajistit

	ověření účetní závěrky

	ověření hospodaření za příslušný rok

	vypracování zprávy o ověření účetní závěrky a hospodaření systému

	ověření vedení evidence obalů a obalových odpadů

	vypracování zprávy o ověření evidence

	Za auditory nemohou být vybrány osoby mající k systému zvláštní vztah

	Systém je povinen zveřejňovat údaje z účetní závěrky a vydávat za účelem zveřejnění výroční zprávu

	S vědomím systému informuje auditor bez zbytečného odkladu MŽP o závažných skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit hospodářskou funkci systému nebo zkreslit evidenci obalů a obalových toků.


C.5.6 Opatření k nápravě a pokuty

	Zjistí-li MŽP nedostatky v činnosti systému je oprávněno podle povahy zjištěného nedostatku

	vyžadovat, aby systém ve stanovené lhůtě zjednal nápravu, zejména omezil některé povolené činnosti nebo ukončil nepovolené činnosti

	změnit povolení působit jako systém s vyloučením nebo omezením činnosti, zejména omezením povolení přejímat odpovědnost za některé typy obalů

	nařídit mimořádný audit systému na náklady systému

	uložit pokutu do výše 50 000 000 Kč	

	Postup podle písmena odstavce 45. b) až d) se uplatní při nesplnění požadavku podle odstavce 45 písmena a)

	Nedostatkem v činnosti se rozumí

	porušení podmínek stanovených v povolení působit jako systém

	porušení tohoto zákona nebo právních předpisů

	řízení systému osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou občansky bezúhonné

	závažné nedostatky ve vedení evidence obalových toků a obalového odpadu

	Na řízení o změně povolení působit jako systém, nařízení mimořádného auditu a uložení pokuty se vztahují předpisy o správním řízení pokud tento zákon nestanoví jinak.

	Účastníkem řízení je pouze dotčený systém

	Pokuta podle odstavce 45 je příjmem SFŽP, tuto pokutu lze uložit do jednoho roku od zjištění nedostatku, nejpozději však do 3 let od dne v němž nedostatek vznikl.


C.5.7 Odnětí povolení působit jako systém

	Při přetrvání závažných nedostatků v činnosti systému MŽP, které si vyžádá stanovisko MPO a MF povolení působit jako systém odejme

	Povolení působit jako systém může být dále odňato, jestliže

	systém nezahájil činnost do 6 měsíců ode dne udělení povolení působit jako systém nebo jestliže po dobu 3 měsíců nepřejímá odpovědnost za zpětný odběr

	systém do 12 měsíců ode dne udělení povolení působit jako systém nepřevzal odpovědnost, alespoň za 10% obalů umístěných na trh v ČR, ke kterým se vztahuje povolení působit jako systém

	jestliže do 12 měsíců ode dne udělení povolení nedosáhl využití obalového odpadu odpovídající alespoň 15% množství obalů, za které převzal odpovědnost

	jestliže v prvním roce činnosti nedosáhl alespoň ze dvou třetin využití obalového odpadu v rozsahu požadovaném v povolení k působení jako systém pro toto období

	povolení působit jako systém bylo získáno na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti

	V rozhodnutí o odnětí povolení podle odstavce 51 a 52 se stanoví datum, ke kterému se odnímá povolení působit jako systém, rozhodnutí se zveřejní v Obchodním věstníku.

	Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí povolení působit jako systém nesmí dotčená právnická osoba přejímat odpovědnost za zpětný odběr.


C.6.	Podpora systémů opakovaného použití

Navrhuje se ponechat v platnosti ustanovení § 18 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který řeší problematiku zpětného odběru vratných zálohovaných obalů.

V úvahu přichází nepřímá novela zákonů v působnosti MF


C.7.	Informace pro spotřebitele
Bez zavedení efektivního informačního systému nelze přepokládat, že veřejnost se zapojí do způsobu využívání použitých upravených dle zákona:

1.	Osoby odpovědné za obal jsou povinny učinit opatření, aby spotřebitelé měli nezbytné informace o způsobu opakovaného použití nebo zajištění zpětného odběru.

C.8.	Obce

1.	Obec může uzavírat smlouvy podle C.5.4.23. se systémy
2.	Orgány obcí kontrolují zajištění zpětného odběru prodejci, kteří nabízejí zboží spotřebitelům na území obce.

C.9.	Plány odpadového hospodářství

Do plánů odpadového hospodářství (ve smyslu návrhu nového zákona o odpadech) budou zapracována zvláštní kapitola o obalových odpadech. 

C.10.	Výkon státní správy

Výkon státní správy se zajišťuje zejména kontrolou plnění požadavků na obaly z hlediska jejich vlastností, umísťování na trh a značení, kontrolou nakládání s obalovým odpadem, kontrolou provádění zpětného odběru povinnými osobami, které nepřenesly svou odpovědnost na systém (společnost) zajištění zpětného odběru a udělováním (a odnímáním) povolení systémům (společnostem) zajištění zpětného odběru a kontrolou jejich funkce.

Správní úřady na úseku nakládání s obaly a obalovými odpady dále provádějí koncepční a plánovací činnost, vedou evidenci a zajišťují informování veřejnosti.

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce, Česká potravinářská inspekce, celní orgány a orgány obcí. 

1.	Ústředním orgánem státní správy na úseku umisťování obalů na trh je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
2.	Ústředním orgánem státní správy pro nakládání s obalovým odpadem je Ministerstvo životního prostředí. 
3.	Ministerstvo životního prostředí na základě závazného stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí uděluje (a odnímá) povolení systémům (společnostem) zajištění zpětného odběru a kontroluje jejich funkci. Dále vede seznam systémů (společností) zajištění zpětného odběru
4.	Česká obchodní inspekce kontroluje požadavky na obaly z hlediska jejich vlastností, umísťování na trh a značení.
5.	Česká potravinářská inspekce kontroluje požadavky na potravinářské obaly z hlediska jejich vlastností, umísťování na trh a značení.
6.	Česká inspekce životního prostředí kontroluje nakládání s obalovým odpadem a provádění zpětného odběru povinnými osobami. Dále vede registr osob odpovědných za obal zaregistrovaných podle C.4.2 a evidenci podle C.4.3.
7.	Celní orgány dohlížejí, aby do ČR byly propuštěny pouze obaly, jejichž dovozce je registrován podle C.4.2 nebo zajistil zpětný odběr podle C.4.1.c).
8.	Orgány obcí kontrolují zajištění zpětného odběru prodejci, kteří nabízejí zboží spotřebitelům na území obce.


C.11.	Sankce

Zákon upraví postih za porušování stanovených povinností, základní podmínky odpovědnosti a postup v řízení:

	Pokutu ve výši do 100 000 Kč.- uloží příslušný správní orgán osobě odpovědné za obal, která

	neoznačí obaly stanoveným způsobem;

	nedá spotřebiteli informace o způsobu nakládání s použitým obalem;

	Pokutu ve výši do 500 000 Kč.- uloží příslušný správní orgán osobě odpovědné za obal, která

a)	nesplní ohlašovací povinnost o množství obalů umístěných na trh;
b)	nesplní ohlašovací povinnost o množství zpětně odebraných obalů a způsobu jak bylo s nimi naloženo.	
	Pokutu ve výši do 1 000 000 Kč.- uloží příslušný správní orgán osobě odpovědné za obal, která

a)	vykazuje nepravdivé údaje o množství obalů umístěných na trh, o množství zpětně odebraných obalů nebo o způsobu jak bylo s nimi naloženo;
b)	se nezaregistruje jako osoba odpovědná za obal.
	Pokutu ve výši do 10 000 000 Kč.- uloží příslušný správní orgán osobě odpovědné za obal, která

a)	nerespektuje zákonem stanovené požadavky na obaly z hlediska jejich vlastností a umísťování na trh;
b)	nezajistí zpětný odběr obalu;
	Ministerstvo životního prostředí uloží systému (společnosti) zajištění zpětného odběru za nedostatky v jeho činnosti nejméně jednu z těchto sankcí:

a)	opatření ke sjednání nápravy
b)	omezení povolení působit jako systém (společnost) zajištění zpětného odběru
c)	mimořádný audit
d)	pokutu ve výši do 50 000 000 Kč
e)	odnětí povolení působit jako systém(společnost) zajištění zpětného odběru



C.12.	PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

	Ustanovení §§ 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, týkajících se obalů a obalových odpadů a právních předpisů z nich vycházejících zůstávají v platnosti do 6 měsíců od zveřejnění tohoto zákona ve Sbírce zákonů. (řešit v přechodových ustanoveních zákona o odpadech!)

	Řízení o pokutách zahájena před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů. Ostatní zahájená řízení se dokončí podle tohoto zákona.


C.13.	ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zákon upraví zmocnění pro vydání prováděcí vyhlášky (Viz D.2.) a zruší dosavadní právní předpisy upravující problematiku obalů a obalových odpadů, pokud nebude v souběhu s novým zákonem o odpadech.

	Části C.1 a C.5 tohoto zákona vstupují v platnost dnem jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů, ostatní ustanovení zákona vstupují v platnost 6 měsíců ode dne zveřejnění ve Sbírce zákonů, nikoli však dříve než 1.1.2002.

	Ministerstvo průmyslu a obchodu  ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství stanoví vyhláškou do 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto zákona ve Sbírce zákonů požadavky na obaly z hlediska jejich vlastností, umísťování na trh a značení.

	Ministerstvo životního prostředí  stanoví do 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto zákona ve Sbírce zákonů vyhláškou podíl využití obalového odpadu z celkového množství obalů umísťovaných na trh, způsob vykazování a systém evidence o obalech umisťovaných na trh, zpětně odebraných a o způsobu jak bylo se zpětně odebranými obaly naloženo, náležitosti žádosti o povolení působit jako systém zpětného odběru a rozsah požadavků na zveřejňování údajů systémem (společností) zajištění zpětného odběru

	Dnem uplynutí 6 měsíců ode dne zveřejnění tohoto zákona ve Sbírce zákonů se zrušují ustanovení §§ 18 a 19 zákona 125/1997 Sb. a právních předpisů z těchto ustanovení vycházejících.



D.  	Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu

D.1.	Návrh zrušení právních předpisů

Tento návrh předpokládá zrušení zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech a právních předpisů z něho vycházejících:

·	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.
·	vyhlášku MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;

V současné době se zpracovává věcný záměr nového zákona o odpadech, s kterým je tento návrh věcného zákona o obalech a obalových materiálech v souladu.

Se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů není navrhovaný zákon o obalech a obalových materiálech v rozporu.


D.2.	NÁVRH prováděcích PŘEDPISŮ

Na základě zmocnění ze zákona o obalech a obalových odpadech 

	Ministerstvo průmyslu a obchodu  ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství stanoví vyhláškou požadavky na obaly z hlediska jejich vlastností, umísťování na trh a značení.

	Ministerstvo životního prostředí  stanoví vyhláškou 

	podíl využití obalového odpadu z celkového množství obalů umísťovaných na trh 

	způsob vykazování a systém evidence o obalech umisťovaných na trh, zpětně odebraných a o způsobu jak bylo se zpětně odebranými obaly naloženo

	náležitosti žádosti o povolení působit jako systém zpětného odběru

	rozsah požadavků na zveřejňování údajů systémem (společností) zajištění zpětného odběru

D.3.	Soulad s ústavou a ústavním pořádkem

Navrhovaná úprava je v souladu s Ústavou a ústavním pořádkem České republiky.


E.  	Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhovaného věcného řešení

Ekonomický rozbor vychází z návrhu věcného záměru zákona o obalech a obalových odpadech a z návaznosti na současně platný zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., podle kterého se předpokládá, že v únoru 2002 nabude účinnosti povinnost zpětného odběru obalů a vybraných výrobků. Při předpokládané účinnosti zákona o obalech od 1.1.2002 tedy nedojde bezprostředně k dopadům na povinné osoby, neboť tento zákon plynule naváže na povinnosti dané současným zákonem o odpadech. Ustanovení zákona týkající se požadavků na obaly (C3), podpory systémových opatření použití (C7) a informací pro spotřebitele nevyvolají nové náklady, jelikož se jedná o činnosti, které již ukládal zákon  č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto zákona a vyhlášky č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady bude od 1.1.2001 podíl využívaného obalového odpadu nejméně 35 % hmotnostních a podíl recyklovaného obalového odpadu nejméně 15 % hmotnostních. Na transpozici směrnice 94/62/EC je ze strany  ČR požadováno přechodné období a to právě na dosažení cílů pro zhodnocení (50 %) a recyklaci (25 %) do roku 2005.

E.1. 	Dopady na podnikatelskou sféru 

Dopady na podnikatelskou sféru jsou rozděleny na investice a provozní náklady. Předpokládá se, že investice budou vynaloženy na pořízení zařízení pro zajištění zpětného odběru obalů s tím, že ke dni účinnosti nového zákona o obalech a obalových odpadech (dle nabytí účinnosti zákona) bude zabezpečena výchozí úroveň zpětného odběru, která bude odpovídat povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 125/1997 Sb. Dopad na podnikatelskou sféru je proto vyjádřen pro období vymezené lety 2002 až 2005.
 Konkrétní výši nejvíce ovlivní to, do jaké míry se výrobci a dovozci domluví s obcemi na využívání společného systému sběru odpadů. Předpokládá se, že v  období do konce roku 2005 se budou investice pohybovat maximálně do částky 2 501 mil. Kč.
Ze skutečnosti, že v době nabytí účinnosti nového zákona o obalech a obalových odpadech bude systém zpětného odběru plně zaveden vychází i kalkulace provozních nákladů, které jsou vztaženy k období od současnosti až do roku 2005. 
S ohledem na domluvu o využívání společného systému sběru s obcemi a pravděpodobnými náklady na zneškodnění obalů (odpadů) se předpokládají náklady v cílovém roce v částce 752 mil. Kč. Příjmy za předání odpadů jsou různé dle jednotlivých druhů získaných materiálů  a jsou zahrnuty v kalkulaci provozních nákladů. 

E.2. 	Dopad na státní rozpočet 

U orgánů státní správy se předpokládá, že budou připraveny k plnění své úlohy v systému zpětného odebírání obalů již v prvním roce účinnosti zákona. Z úkolů kladených na ústřední orgán státní správy vyplývá, že k zabezpečení funkčnosti zákona o obalech a obalových odpadech si vyžádá posílení ministerstva životního prostředí o 2 pracovníky,  České inspekce životního prostředí o 5 pracovníků a České obchodní inspekce o 10 pracovníků. 
Celkový dopad na státní rozpočet z důvodu zvýšení pracovníků státní správy představuje zvýšení neinvestičních  výdajů kapitoly ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu o částku 7 mil.Kč ročně počínaje prvním rokem platnosti zákona. 
Dopad na rozpočet okresních úřadů v důsledku rozšíření kontrolní činnosti se nepředpokládá.
Nepřímý dopad na státní rozpočet v důsledku vyšších nákladů podnikatelských subjektů (tj. ve snížení daně z příjmů) se předpokládá maximálně do výše 263 mil. Kč.

E.3. 	Dopad na rozpočet obcí

Celkově se nepředpokládá dopad zákona o obalech a obalových odpadech na rozpočet obce. V některých případech může dojít dokonce k úsporám (sníží se množství komunálního odpadu). Bude však vždy záležet na konkrétních jednáních obcí s povinnými subjekty.

E.4. 	Dopad na obyvatelstvo

V důsledku zvýšených nákladů z povinnosti zpětného odběru obalů může dojít ke zvýšení cen některých výrobků. Konkrétní výše však bude záležet na druhu obalu i zajištění způsobu zpětného odběru a nelze ji tudíž předem specifikovat podle jednotlivých druhů obalů a výrobků. Promítnutí celé výše nákladů povinných subjektů  do cen (což se nepředpokládá) pro konečné spotřebitele by znamenalo v přepočtu na jednoho obyvatele 75 Kč v cílovém roce 2005.

E.5. 	Dopad na makroekonomické ukazatele

Při přihlédnutí k celkovému zvýšení nákladů u povinných osob a následnému nárůstu cen může být návrhem zákona dotčena výše spotřebitelských cen. Podle předběžných odhadů by za předpokladu integrovaného přístupu ke zpětnému odběru index spotřebitelských cen domácností neměl přesáhnout 0,1 % v cílovém roce 2005. Dopad na ukazatel hrubého domácího produktu bude za uvedených podmínek zanedbatelný.
Přijetí zákona o obalech a obalových odpadech bude mít, obdobně jako povinnost zpětného odběru dle zákona o obalech č. 125/1997 Sb., kladný vliv na zaměstnanost, neboť vytvoří nová pracovní místa. Jejich počet lze odhadnout řádově ve stovkách.



