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Shrnutí 
I V lednu 2018 Evropská komise v rámci přechodu na oběhovější hospodářství 
schválila strategii pro plasty, aby tak přispěla k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN. 
Strategie pro plasty navrhuje opatření, jejichž cílem je zlepšit recyklovatelnost, sběr, 
třídění a recyklovaný obsah plastových produktů. Nové cíle pro recyklaci plastových 
obalů pro roky 2025 (50 %) a 2030 (55 %) byly schváleny novelizací směrnice o obalech 
a obalových odpadech z roku 2018. Dosažení těchto cílů by přispělo k dosažení cílů EU 
pro oběhové hospodářství. Nová přísnější pravidla pro vykazování pravděpodobně 
povedou k poklesu průměrné vykázané míry recyklace plastových obalů v EU. Podle 
odhadů z odvětvových zdrojů by mohlo dojít k poklesu ze 41 % až na 32–29 %. 

II Vzhledem k tomu, že tato strategie byla schválena teprve nedávno, není možné 
v tuto chvíli posoudit její dopad. Přezkoumali jsme proto opatření EU zaměřená na 
řešení problému plastového odpadu s konkrétním důrazem na odpad z plastových 
obalů. Na odpad z plastových obalů se zaměřujeme, protože na něj připadá největší 
část plastového odpadu (61 %). Tento dokument není zprávou o auditu, jde o přezkum 
vycházející z veřejně dostupných informací nebo z materiálů shromážděných zvláště 
k tomuto účelu. 

III V přezkumu se zaměřujeme na: 

o obalový design, který je pro recyklovatelnost plastových obalů zásadní; 

o systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které vytváří rámec pro regulaci a 
financování nakládání s odpady z plastových obalů; 

o vykazování údajů o recyklaci, jejichž spolehlivost je klíčová pro měření pokroku 
EU, pokud jde o dosažení jejích cílů pro recyklaci odpadů z plastových obalů; 

o přepravu odpadu z plastových obalů do třetích zemí, která představuje třetinu 
vykázané míry recyklace plastových obalů EU; 

o obchod s odpadem jakožto problematickou oblast trestné činnosti, která má také 
dopad na nakládání s odpadem z plastových obalů. 

IV Představujeme rámce EU pro nakládání s plastovým odpadem v automobilovém 
průmyslu, odvětví elektroniky, zemědělství a stavebnictví, na něž v souhrnu připadá 22 
% plastového odpadu vyprodukovaného v EU. Rovněž zvažujeme dostupné nástroje EU 
pro financování a podporu úsilí členských států zlepšit nakládání s plastovým odpadem. 
Nové právní předpisy a cíle týkající se odpadu z plastových obalů jsou známkou 
odhodlání EU a členských států alokovat zdroje – někdy v podstatné výši – na řešení 
výzvy, kterou plastový odpad představuje. Strategie je relativně nový dokument a 
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ambice s ní spojené však stále zbývá transformovat do podoby opatření v řadě oblastí. 
Upozorňujeme na některé mezery, rizika, výzvy a příležitosti přístupu, pro který se EU 
ve vztahu k řešení problému plastového odpadu rozhodla. Sem patří zejména 
příležitost EU získat výhodu „prvního hráče na tahu“, a to vývojem řešení v oblasti 
oběhového hospodářství pro plastové obaly, ale také riziko, že některé členské státy 
nemusí nové cíle splnit. 
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Úvod 

Plasty jako základní materiál 

01 Plasty jsou základním materiálem moderní ekonomiky s četnými způsoby 
průmyslového a spotřebitelského uplatnění. Jsou to levné, mnohoúčelové, lehké a 
odolné materiály široce využívané v klíčových sektorech, jako je produkce obalových 
materiálů, zemědělství, stavebnictví, automobilový průmysl a elektrické spotřebiče. 
Globální produkce plastů se exponenciálně zvýšila ze 1,5 milionu tun v roce 1950 na 
322 milionů tun v roce 20151. Polovina všech plastů na světě byla vyrobena po roce 
20052. Poptávka po plastech převýšila všechny ostatní ložené materiály (jako je ocel, 
hliník nebo cement) a od roku 2000 se téměř zdvojnásobila. Rozvojové ekonomiky nyní 
spotřebovávají 20krát méně plastů na hlavu než rozvinuté ekonomiky. Je 
pravděpodobné, že jejich spotřeba poroste, jak se budou rozvíjet. 

02 Nejrozšířenějším způsobem používání plastů v EU jsou obaly (např. jogurtové 
kelímky, plastové láhve na vodu, ochranné plastové obaly na ovoce). Připadá na ně 
přibližně 40 % produkce plastů3 a 61 % celkově vyprodukovaného plastového odpadu. 
Druhým největším zdrojem plastového odpadu je elektrické a elektronické vybavení, 
stavebnictví, automobilový průmysl a zemědělství (viz obrázek 1). Plastové odpady 
jsou rovněž v porovnání s ostatními materiály druhem obalů s nejnižší vykázanou 
mírou recyklace v EU (42 %). Kovy (76 %), papír a karton (83 %) a skleněné obaly (73 %) 
dosáhly všechny výrazně vyšší vykázané míry recyklace4. 

1 Evropský parlament: Plastic waste and recycling in the EU: facts and figures, 
19. prosince 2018. 

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck, and Kara Lavender Law (2017), Production, use, and fate 
of all plastics ever made, Science Advances, 19. července 2017. 

3 Plastics Europe: Plastics – the facts 2019, 14. října 2019. 

4 Evropská komise: Staff Working Document Accompanying A European Strategy for Plastics 
in a Circular Economy, SWD(2018) 16 final. 
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Obrázek 1 – Vyprodukovaný plastový odpad podle odvětví v roce 2018 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů z dokumentu A circular economy for plastics – A European Overview, 
Plastics Europe, 2019. 

Rostoucí problém odpadu 

03 Odhazování odpadů a únik plastů do životního prostředí poškozují suchozemské a 
mořské ekosystémy. Do oceánů se každoročně dostane 4,8 až 12,7 milionu tun 
plastového odpadu5. Poměr mezi plastovým odpadem na souši a v mořích se liší 
v závislosti na regionu. Nedávná studie odhaduje, že rybářské sítě se podílejí na velké 
tichomořské odpadkové skvrně až 46 %6. V Evropě přibližně 85 % odpadu z moří, který 
se najde na plážích, připadá na plasty. Zhruba 43 % tohoto odpadu z moří je plast na 
jedno použití a 27 % jsou lovná zařízení7. 

5 Jenna R. Jambek et al., Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, svazek 347, 
únor 2015. 

6 L. Lebreton et al., Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating 
plastic, Sci Rep 8, 22. března 2018. 

7 Evropská komise: Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na 
životní prostředí, COM(2018) 340 final. 
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Obrázek 1 – The Ocean Plastics Lab: výstava plastového odpadu z oceánu 

 
Zdroj: Evropský parlament. 

04 V roce 2015 celosvětově přibližně 55 % plastového odpadu končilo na skládkách 
nebo bylo pohozeno ve volné přírodě8. V rámci EU se při likvidaci většiny plastového 
odpadu spoléháme na skládky a spalování s energetickým využitím (viz obrázek 2). 

8 Hannah Ritchie and Max Roser: Plastic Pollution, Our World in Data, září 2018. 
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Obrázek 2 – Možnosti zpracování plastových odpadů v EU v roce 2018 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Plastics Europe, Plastics – the facts, 2019. 

Odezva Komise v podobě opatření 

05 V lednu 2018 Evropská komise v rámci přechodu na oběhovější hospodářství a 
jako svůj příspěvek k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN schválila strategii pro 
plasty9. Komise má za to, že Zelená dohoda a akční plán EU pro oběhové hospodářství 
dále rozvinuly opatření týkající se plastů. Cílem strategie je zaměřit se na všechny 
sektory, které generují plastový odpad, s pomocí právních předpisů EU i dobrovolných 
opatření a norem. Strategie uvádí 39 opatření, rozdělených do čtyř tematických oblastí 
(viz obrázek 3). Jedním z klíčových cílů strategie je do roku 2030 zajistit, aby všechny 
plastové obaly uvedené na trh EU byly buď opakovaně použitelné, nebo mohly být 
nákladově efektivním způsobem recyklovány. Cílem Komise je také podporovat členské 
státy v dosažení cílů pro recyklaci plastového odpadu. 

9 Evropská komise: Strategie pro plasty 2018 
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Obrázek 3 – Klíčové prvky strategie EU pro plasty 

 
Zdroj: EÚD na základě strategie Evropské komise pro plasty z roku 2018. Nebylo zahrnuto všech 39 
opatření strategie pro plasty. 

06 Cílem strategie Komise pro plasty je posílit uplatňování hlavních konceptů 
nakládání s plastovým odpadem: zásady „znečišťovatel platí“, „hierarchie způsobů 
nakládání s odpady“ a stavu, kdy „odpad přestává být odpadem“ (viz obrázek 4). EU 
podporuje snahy zlepšit nakládání s odpady již po několik dekád. Například 6. akční 
program pro životní prostředí (2002–2012) usiluje o „významné snížení“ objemu 
generovaného odpadu, zejména prostřednictvím opatření k předcházení vzniku 
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odpadu10. Tohoto cíle nebylo dosaženo, byl ale převeden do 7. akčního programu pro 
životní prostředí (2014–2020). 

Obrázek 4 – Hierarchie způsobů nakládání s odpady, jak je stanovena 
v rámcové směrnici o odpadech11 

 
Zdroj: Evropská komise. 

07 Klíčovou součástí opatření Komise v oblasti plastů byl přezkum směrnic EU 
o odpadech, který byl dokončen v květnu 201812. Novelizovaná směrnice o obalech a 
obalových odpadech zdvojnásobila předchozí cíl pro recyklaci plastových obalů 
z 22,5 % (tohoto cíle měla většina členských států dosáhnout do roku 2008) na 50 % do 
roku 2025 a 55 % do roku 2030. Členské státy mohou dosáhnout těchto cílů, jakkoliv 
uznají za vhodné. Cíle stanovené ve směrnicích o odpadech podle typu odpadu pro 
roky 2025, 2030 a 2035 uvádí tabulka 1. Tato směrnice rovněž stanoví další opatření, 
jež mají dosažení zvýšených cílů pro recyklaci usnadnit. Patří k nim třídění odpadů, 
rozšířená odpovědnost výrobce, hospodářské nástroje a plány pro nakládání s odpady. 

10 Rozhodnutí 1600/2002/ES. 

11 „Odstranění“ zahrnuje i ukládání odpadu na skládky. 

12 Směrnice (EU) 2018/850 o skládkách odpadů, směrnice (EU) 2018/851 o odpadech a 
(EU) 2018/852 o obalech a obalových odpadech. 
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Tabulka 1 – Cíle pro recyklaci a ukládání odpadů na skládky stanovené 
současnými směrnicemi EU 

Typ odpadu Právní základ Do roku 
2025 

Do roku 
2030 

Do roku 
2035 

Obecní odpad 
připravený pro 
opakované použití a 
recyklaci 

Rámcová směrnice 
o odpadech 98/2008 55 % 60 % 65 % 

Skládkování 
komunálního 
odpadu 

Směrnice o skládkách 
odpadů 1999/31 – – Ne více 

než 10 % 

Recyklace veškerého 
plastového odpadu 

Směrnice o obalech a 
obalových odpadech 
94/62 

65 % 70 % – 

Recyklace odpadu 
z plastových obalů 

Směrnice o obalech a 
obalových odpadech 
94/62 

50 % 55 % – 

Zdroj: EÚD na základě aktualizace směrnic o odpadech z roku 2018. 

Energetické využití: mezi skládkováním a recyklací 

08 Spalování plastového odpadu s energetickým využitím se v hierarchii možností 
nakládání s odpadem řadí pod recyklaci (viz obrázek 4). V Evropě v současné době 
spalujeme více plastových odpadů, než recyklujeme. Tento stavu bude nutno zvrátit, 
aby mohly být splněny nové cíle pro recyklaci plastových odpadů13. 

09 Plasty se vyrábí především ze surové ropy a při jejich spalování se uvolňuje velké 
množství CO2, jakož i proměnlivá množství dalších chemikálií a znečišťujících látek, jako 
je oxid dusný a rtuť. Některé emise je možné kompenzovat výrobou energie, neboť ta 
snižuje potřebu jiných způsobů výroby energie. 

10 Plasty je možné chemicky recyklovat nebo uložit na skládku. Chemická recyklace 
(tj. přeměna odpadu na chemické suroviny) je možná s využitím mnoha různých 

13 ICF/Eunomia: Plastics: reuse, recycling and marine litter, květen 2018. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084


technologií. Ty však zatím nejsou technologicky nebo hospodářsky realizovatelnou 
možností pro nakládání s odpadem, skládkování se však má dramaticky omezit. 

11 Spalování tak v některých případech může být řešením nakládání s plastovým 
odpadem, který obsahuje toxické látky. Může být také v závislosti na efektu analýzy 
životního cyklu (LCA)14 a po dobu vývoje jiných technologických a regulatorních řešení 
považováno za schůdné řešení nakládání s takovým plastovým odpadem15. 

14 Směrnice 2008/98/ES. 

15 ICF/Eunomia, květen 2018. 
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Rozsah a koncepce přezkumu 
12 V rámci toho přezkumu zkoumáme přístup EU k problematice plastového odpadu 
se zvláštním důrazem na opad z plastových obalů. Přezkum upozorňuje na některé 
mezery, rizika, výzvy a příležitosti uplatňovaného přístupu. Zaměřujeme se na opad 
z plastových obalů, protože představuje největší část plastového odpadu (61 %). Odpad 
z moří byl z rozsahu auditu vyloučen. 

13 Tento dokument není zprávou o auditu; jde o přezkum vycházející z veřejně 
dostupných informací nebo z materiálů shromážděných zvláště k tomuto účelu. 
Rozhodli jsme se pro přezkum, a nikoliv pro audit, neboť strategie pro plasty z roku 
2018 nebude v dohledné době uvedena do praxe a lhůty pro realizaci aktualizovaného 
rámce právních předpisů EU (nové směrnice) členskými státy jsou stanoveny za rok 
2021. Zhodnotit dopadu těchto změn zatím není možné. Vzhledem k tomu, že 
definování budoucích výdajových priorit stále probíhá a o reformách důležitých oblastí 
politiky se stále rozhoduje, je přezkum nicméně prováděn v náležitou dobu. Náš audit 
chce kromě toho přispět ke kooperativnímu auditu EUROSAI, který byl zahájen v roce 
2020 a týká se odpadu z plastových obalů, a dále ho doplnit. 

14 Navštívili jsme GŘ pro životní prostředí, které je hlavním generálním ředitelstvím 
zabývajícím se touto problematikou, i řadu zainteresovaných stran z průmyslových 
odvětví a i z řad organizací občanské společnosti. Zkoumali jsme směrnice a nařízení, 
strategie, politické dokumenty, pokyny, hodnocení, monitorovací zprávy a interní 
dokumenty poskytnuté Komisí, jakož i zprávy členských států a mezinárodních 
organizací i nevládních organizací. Navštívili jsme Portugalsko a Nizozemsko, abychom 
se podívali, jak se příslušná opatření provádějí v praxi. Tyto členské státy čelí řadě 
výzev spojených s nakládáním s plastovými odpady, s nimiž se potýkají i mnohé další 
členské státy EU. Vybrali jsme je, abychom lépe porozuměli škále různých výzev, jež 
orgány veřejné správy při zlepšování nakládání s plastovým odpadem řeší, i řešením, 
pro něž se orgány rozhodly. 
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Přehled opatření a politik EU podle 
odvětví 

Politiky EU týkající se plastů v klíčových odvětvích 

15 Strategie pro plasty z roku 2018 se zabývá všemi hlavními sektory, které v EU 
produkují plastový odpad. Práce na realizaci strategie probíhá. Součástí práce je 
i hodnocení a přezkum směrnic, jakož i podpůrných studií, jež mají určit možnosti 
předcházení vzniku odpadu a možnosti lepšího nakládání s plastovým odpadem. Nový 
akční plán pro oběhové hospodářství (CEAP) zavazuje Komisi v příštích letech revidovat 
právní předpisy týkající se nakládání s odpadem v sektorech, které jsou hlavními 
producenty plastového odpadu, zejména vozidla, stavební materiály a obaly16. 

16 I když existují právně závazné cíle (viz tabulka 1) pro recyklaci plastových odpadů, 
pro plastový odpad ze zemědělství a stavebnictví obdobné cíle stanoveny nebyly. 
Pravidla pro automobilový průmysl a odvětví výroby elektrického a elektronického 
zařízení17 upravující nakládání s odpadem, který tato odvětví produkují, stanoví jiné 
právní předpisy; ty nicméně neuvádí konkrétní cíle pro recyklaci plastů. 

Zemědělství 

17 Míra využívání plastů v zemědělství (agroplasty) se zvyšuje. V roce 2017 bylo 
v zemědělském sektoru EU využito odhadem 1,7 milionu tun plastů18. Hlavní způsoby 
uplatnění agroplastů v sestupném pořadí: silážní fólie, skleníky a tunely, mulčovací 
fólie, zavlažovací potrubí, sítě a motouzy. Odvětví výroby plastů v roce 2014 odhadlo, 
že 28 % shromážděných plastových odpadů ze zemědělství se recyklovalo, 30 % bylo 
určeno na opětovné energetické využití a 42 % bylo uloženo na skládku19. Některé 
plasty však mohou být zanechány na polích nebo nelegálně spáleny, neboť žádný 

16 Sdělení Komise: Nový akční plán pro oběhové hospodářství – Čistší a konkurenceschopnější 
Evropa, COM(2020) 98 final. 

17 Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních  (OEEZ) a 
směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. 

18 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2018. 

19 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2015. 
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systém pro sběr agroplastů na konci jejich životnosti v EU v současné době 
neshromažďuje více než 70 % těchto materiálů20. 

18 EU si pro nakládání s agroplasty nestanovila žádné cíle. V současné době má 
národní systém pro sběr odpadu z agroplastů pět členských států. Recyklace 
zemědělských plastů může být obtížná a jejich opakované použití je prakticky 
vyloučeno. Odpad z mulčovacích fólií bývá obvykle značně poškozen a znečištěn hlínou 
a někdy i pesticidy a může být kontaminován patogeny. 

19 Komise v roce 2020 zahájila studii zaměřenou na posouzení možnosti zlepšit míru 
sběru a recyklace odpadu z agroplastů v EU. Společné zemědělská politika EU (SZP) 
umožňuje financovat například náhradu plastových tunelů sklem a ocelí. 

Automobilový průmysl 

20 Na plasty připadá přibližně 11 % materiálů používaných ve vozidlech21. To 
odpovídá přibližně 1 milionu tun každoročně generovaného plastového odpadu22. 
Komise odhaduje, že přibližně 30 % vozidel v EU s ukončenou životností každoročně 
nevstoupí do oficiálních kanálů pro zpracování odpadu23. Ve výsledku nejsou tato 
vozidla řádně využita a recyklována, nebo nejsou využita a recyklována vůbec. Pouze 
9 % plastového odpadu z vozidel s ukončenou životností, které vstoupí do řádných 
kanálů pro zpracování odpadu, se v současné době recykluje24. Množství recyklovaných 
plastů využité při výrobě vozidel zřídkakdy překročí několik procent celkového 
produktu. Neexistuje žádný cíl pro celé odvětví, a to ani pro využívání recyklovaných 
plastů v osobních vozidlech, ani pro recyklaci plastů z vozidel s ukončenou životností. 
Směrnice o vozidlech s ukončenou životností stanoví cíle pro zpětné získání a 
opakované využití a recyklaci vozidel podle váhy. Míra zpětného získání by měla být 
v průměru 95 % na vozidlo a rok a míra opětovného využití nebo recyklace by měla být 

20 Údaje z Agriculture Plastics Europe. 

21 GHK: Study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive, květen 2006. 

22 Na základě odhadu 8–9 milionů tun odpadu z vozidel s ukončenou životností 
produkovaných ročně v EU uvedeného v kontrole účelnosti pěti toků odpadů z roku 2014. 

23 Oko Institut: Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles, 2017. 

24 Commission Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy, 
SWD(2018) 16 final, s. 21. 
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minimálně 85 %. EU-28 mírně překročila minimální hodnotu 85 % pro opětovné 
využití/recyklaci, ale nedosáhla 95 % cíle pro zpětné získání25. 

Elektronika 

21 EU každoročně generuje odhadem 9,4 milionu tun odpadního elektrického a 
elektronického zařízení (OEEZ), podle odhadů připadá 20 % z tohoto objemu na 
plasty26. Pouze 35 % generovaného odpadního elektrického a elektronického zařízení 
bylo vykázáno jako odpad, který oficiálně vstoupil do systému EU pro sběr odpadu a 
systému pro nakládání s odpadem. Významnou výzvu pro zlepšení tohoto stavu 
představují i nelegální zásilky do třetích zemí. Odhadovaných 1,3 milionu tun (nebo 
přibližně 14 % generovaného odpadního elektrického a elektronického zařízení)27 
každoročně z EU zmizí. Většina členských států splnila cíle pro sběr, zpětné získání a 
recyklaci hlavních kategorií odpadního elektrického a elektronického zařízení (IT a 
telekomunikační vybavení, malé a velké domácí spotřebiče)28. Tyto cíle pro zpětné 
získání/recyklaci se v závislosti na kategorii produktů pohybují mezi 70 % a 80 % 
u zpětného získání a mezi 50 % a 75 % v případě přípravy na recyklaci nebo opětovné 
využití. V letech 2016 a 2019 byly cílové hodnoty zvýšeny. Neexistuje zvláštní cíl pro 
recyklaci plastů z odpadních elektrických a elektronických zařízení, který by se 
zaměřoval na recyklaci kritických kovů. 

22 Složitost produktového designu a možná přítomnost problematických chemikálií 
(např. zpomalovačů hoření) recyklaci plastů z odpadního elektrických a elektronických 
zařízení komplikuje. Komise zkoumá způsoby, jak zásady oběhového designu 
(opravitelnost, modularita, modernizovatelnost a snadná demontáž) posílit, a podpořit 
opětovné využití a recyklaci. 

Stavebnictví a demolice 

23 Většina členských států již dosáhla 70 % cíle pro rok 2020 stanoveného v rámcové 
směrnici o odpadech pro opětovné získání materiálu ze stavebního odpadu. Tohoto 
cíle bylo dosaženo většinou využitím získaného odpadu pro postupy, jako je zasypávání 

25 Eurostat. 

26 Pracovní dokument útvarů Komise ke zprávě o ochraně finančních zájmů za rok 2018, 
SWD(2018) 16 final. 

27 Countering WEEE Illegal Trade Project: Summary Report, 30. srpna 2015. 

28 Implementation report on the WEEE Directive, září 2018, s. 177. 
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a nenáročné zužitkování uplatněním zpětně získaných materiálů (např. pro podkladní 
vrstvy vozovek). Nebyly však stanoveny žádné cíle pro zpětné získání plastů ze 
stavebního a demoličního odpadu. Recyklace plastů je spojena s řadou výzev: plasty 
mohou být součástí kompozitní struktury, mohou být rozložené a obsahovat různá 
aditiva neznámých vlastností, a pokud jsou smíchány s obecným odpadem, je jejich 
třídění obtížné a neekonomické29. Strategie pro plasty předpokládá, že do konce roku 
2021 bude provedeno hodnocení a přezkum nařízení o stavebních výrobcích; jejich 
cílem bude zvýšit využívání recyklovaného materiálu. 

Výroba obalů 

24 V EU ročně vznikne v průměru 32 kg odpadu z plastových obalů na osobu, ve 
Spojených státech je to 45 kg na osobu, v Indii 5 kg na osobu a v Japonsku 33 kg30. 
Podle informací, jež má k dispozici OECD, je míra recyklace plastů (u všech typů 
plastového odpadu dohromady) v EU nejvyšší ze všech rozvinutých ekonomik (viz 
obrázek 5). Povaha a kvalita údajů, které toto zjištění dokládají, se zemi od země 
diametrálně liší, nicméně obecně vypovídá o různé úrovni pokroku. 

Obrázek 5 – Míry recyklace plastů ve vybraných vysokopříjmových 
ekonomikách 

 
Zdroj: na základě publikace OECD (2018), Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and 
Policy Responses, OECD Publishing, Paříž, https://doi.org/10.1787/9789264301016-en. 

29 Evropská agentura pro životní prostředí: Construction and demolition waste: challenges and 
opportunities in a circular economy, 16.1.2020. 

30 OSN Životní prostředí: Single use plastics. A roadmap for sustainability, 2018. 
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25 Právní rámec na zlepšení řízení odpadu z plastových obalů daný směrnicí 
o obalech a obalových odpadech byl postupně doplňován dalšími směrnicemi a 
nařízeními. Ty stanoví cíle pro přípravu na opětovné využití a recyklaci komunálního 
odpadu (směrnice 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 
19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic), pravidla pro přepravu 
odpadů (nařízení (ES) č. 1013/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 
14. června 2006 o přepravě odpadů) a omezení skládkování odpadu (směrnice Rady 
1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů) (viz obrázek 6). 

Obrázek 6 – Rámec a cíle EU týkající se plastových obalů 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr (EÚD). 
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Odpad z plastových obalů 
26 Celý životní cyklus plastových obalů může být mnohem delší než jeho 
spotřebitelská fáze a volby v každé fázi cyklu mají dopad na to, jak je s odpadem 
nakládáno (viz obrázek 7). Tyto volby začínají ve fázi výběru vstupní suroviny, 
následované výrobou suroviny, její transformací do podoby obalu, 
využitím/opětovným využitím, odstraněním a zpracováním na konci životního cyklu. 
Plastové obaly výrazně přispívají k problému znečišťování životního prostředí. To vedlo 
v roce 2019 k přijetí směrnice o plastech na jedno použití. 

Obrázek 7 – Životní cyklus plastových obalů 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr (EÚD). 
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27 Obaly v EU musí odpovídat zásadním požadavkům uvedeným ve směrnici 
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a složení obalů i postupů pro opětovné využití materiálu a energetické využití. 
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o mít minimální hmotnost a objem nutný pro zajištění bezpečnosti a hygieny; 

o být navrženy, vyráběny a komerčně využívány tak, aby bylo možné jejich 
opětovné použití a zpětné získání a aby se minimalizoval jejich dopad na životní 
prostředí při odstranění; 

o vyráběny tak, aby obsah škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů byl co 
nejnižší se zřetelem na jejich přítomnost v emisích, popelu nebo výluhu vzniklých 
při odstraňování obalů. 

28 Evropský výbor pro normalizaci (CEN) v roce 2004 publikoval normy pro 
předcházení vzniku odpadu v oblasti obalů, opětovné využívání obalů, zpětné získání 
obalového materiálu a energetické využití obalů. Komise v únoru 2005 zveřejnila tyto 
normy v úředním věstníku jako „uznávané normy“ a výrobci měli doložit, že je splňují. 
Z průzkumu mezi zainteresovanými stranami z tohoto odvětví provedeného Komisí 
v roce 2009 vyplynulo, že odvětví se ztotožňuje s flexibilitou, kterou základní 
požadavky umožňují, neboť společnosti obecně mohou zavádět různé postupy, jejichž 
prostřednictvím dokládají, že tyto závazky dodržují31. Do roku 2011 mělo mechanismy 
pro monitorování uplatňování32 základních požadavků pět členských států. Podle 
směrnice o obalech a obalových odpadech se soulad se závazky předpokládá, pokud 
jsou normy CEN uplatňovány. 

31 BIO Intelligence Service: Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation 
and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste, 2011. 

32 Tamtéž. 
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29 Komise v souladu s mandátem, který získala podle revidované směrnice o obalech 
a obalových odpadech z roku 2018, v současné době zvažuje možnost revidovat 
základní požadavky na podporu svého cíle, tj. zajistit, aby všechny plastové obaly bylo 
možné opětovně využít nebo recyklovat hospodářsky proveditelným způsobem do 
roku 203033. Studie Komise z roku 2020 o účinnosti základních požadavků v svém 
závěru uvádí, že tyto požadavky jsou „v praxi nevynutitelné“34. Tato studie dále uvádí, 
že základní požadavky nejsou v souladu s dnešními potřebami a že aktualizované 
požadavky by měly zejména: 

o odrážet hierarchii odpadu podporou designu, který umožňuje opakované využití 
nebo recyklaci; 

o určit design a materiály obalů, které sběratelům a zpracovatelům odpadu budou 
pravděpodobně způsobovat problémy; 

o přísněji a jasněji stanovit požadavky na předcházení vzniku odpadů; 

o zajistit soulad s vývojem politiky EU týkající se používání a hodnoty určitých 
kompostovatelných materiálů; 

o podporovat poptávku a nabídku recyklovaných materiálů vysoké kvality; 

o stanovit dobře definované postupy pro vynucování uplatňování pravidel, které 
nahradí automatický předpoklad souladu s pravidly. 

Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství může snahy EU doplnit 

30 Snahu Komise zlepšit nakládání s plastovým odpadem doplňuje závazková 
kampaň zahájená v rámci strategie pro plasty. Jejím cílem je do roku 2025 ročně využít 
při výrobě nových produktů 10 milionů tun recyklovaných plastů. Komise tyto závazky 
posoudila v březnu 2019 a zjistila, že mezi množstvím recyklovaných plastů, které se 
společnosti zavázaly poskytnout (11 milionů tun), a objemem, které se zavázaly využít 
(6,4 milionů tun), je rozdíl. V současné době se v EU každoročně využijí čtyři miliony 
tun recyklovaných materiálů. Komise ustavila Alianci pro plasty v oběhovém 
hospodářství (CPA), aby tento rozdíl zmenšila. Do července 2020 podepsalo závazky 
CPA 225 subjektů, včetně předních subjektů na trhu s obaly, automobily, odpadním 
elektrickým a elektronickým zařízením a agroplasty. Tyto společnosti a hospodářská 

33 Evropská komise: Zelená dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final. 

34 Eunomia: Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste 
and Proposals for Reinforcement, únor 2020. 
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sdružení se zavázaly poskytnout nebo využití určité množství recyklovaných plastů 
nebo k tomuto procesu přispět. 

31 V současné době Komise tyto závazky monitoruje ad hoc. Aliance se zavázala 
vytvořit do roku 2021 dobrovolný systém pro monitorování objemů recyklovaných 
plastů opětovně využitých v evropských výrobcích35. Srovnatelné a spolehlivé údaje 
o pokroku k cíli 10 milionů tun mohou napomoci zvýšit důvěru ve snahu klíčových 
zainteresovaných stran a stanovit, zda je iniciativa úspěšná, či nikoliv. 

Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce 

32 Cílem systémů rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) je učinit výrobce finančně a 
organizačně odpovědné za nakládání s jejich produkty po té, co se stanou odpadem 
(viz obrázek 8). Zavedení závazných cílů pro recyklaci plastových obalů ve směrnici 
o obalech a obalových odpadech z roku 1994 vedlo mnoho členských států k přijetí 
tohoto přístupu, jehož cílem je: 

o přenést odpovědnost za náklady spojené s koncem životnosti obalů na výrobce, a 
tak je motivovat k lepšímu designu, který jim tyto náklady sníží (lehčí obaly, vyšší 
recyklovatelnost atd.); 

o zlepšit míru opětovného využití a recyklace; 

o snížit náklady na nakládání s odpady pro obce (a daňové poplatníky) jejich 
přenosem na výrobce a spotřebitele (poplatek spojený s rozšířenou odpovědností 
výrobce se započítává do ceny produktu). 

Obrázek 8 – Hranice odpovědnosti výrobce a rozšířená odpovědnost 
výrobce 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr (EÚD). 

35 Deklarace Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství. 

Odpovědnost výrobce
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Široké využívání systémů rozšířené odpovědnosti výrobce u obalových 
materiálů v EU, ale značné rozdíly v míře účinnosti 

33 Všechny členské státy EU zavedly systém rozšířené odpovědnosti výrobce (viz 
obrázek 8) pro odpad z plastových obalů36. Pokrytí těchto systémů se v rámci EU liší. 
Některé systémy jsou určeny pouze obalový odpad domácností, zatímco jiné pracují 
i s komerčními a průmyslovým obaly. Tyto systémy organizují sběr odpadu a nakládání 
s opadem z plastových obalů, aby snížily objem odpadu vyvážený na skládku. Pomáhají 
členským státům posunout jejich systémy pro nakládání s odpadem z plastových obalů 
do horních stupňů hierarchie způsobů nakládání s odpadem (viz obrázek 4) zvyšováním 
míry recyklace, která posiluje efektivní využívání zdrojů v ekonomice EU. 

34 Možnost OECD posuzovat dopad systémů rozšířené odpovědnosti výrobce 
negativně ovlivňují závažné nedostatky údajů, dále metodické obtíže s rozlišením 
dopadů systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a dopadů jiných faktorů a rozsáhlá 
variabilita používaných systémů37. Spolutvůrci právních předpisů EU rovněž poukázali 
na značné rozdíly v míře efektivnosti těchto systémů a rozsahu míry odpovědnosti 
výrobců38. 

Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce propagují lehčí obaly, ale 
nikoliv recyklovatelnost 

35 Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce účtují výrobcům plastových obalů 
poplatek za nakládání s jejich produkty na konci jejich životního cyklu. Poplatek odráží 
náklady spojené s nakládáním s opadem z plastových obalů shromážděného a 
zpracovávaného v rámci systému. Poplatky nevycházejí z nákladů na nakládání se 100 
% plastových obalů uvedených na trh, ale z nákladů, které vzniknou systému rozšířené 
odpovědnost výrobce v souvislosti s nakládáním s obaly, které shromáždí. Jednotkové 
náklady na zpracování na konci životního cyklu účtované výrobcům jsou proto nižší než 
skutečné náklady na recyklaci plastových obalů. 

36 Většina systémů rozšířené odpovědnosti výrobce od svých členů vyžaduje úhradu 
poplatku, jehož výše se odvíjí od váhy plastových obalů, které uvádí na trh. To výrobce 

36 BIO Intelligence Service: Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 
2014. 

37 OECD: Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste 
management, 2016. 

38 Směrnice 2018/852. 
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motivuje snižovat váhu plastových obalů, aby si snížili náklady. Například průměrná 
váha 500ml PET láhve z polyetylentereftalátu (PET láhve) v EU se snížila z 24 g v roce 
1990 na 9,5 g v roce 201339. Pracovní dokument útvarů Komise uvádí, že design 
plastových obalů obecněji zaměřený na snazší recyklovatelnost čelí několika 
překážkám, jež souvisejí s výrobními procesy, zvyklostmi a nedostatkem dialogu 
v hodnotovém řetězci a mezi jednotlivými subjekty40. Tyto skutečnosti mohou mít 
výrazný dopad, neboť podle odhadu je více než 80 % všech environmentálních dopadů 
souvisejících s produktem dáno ve fázi jeho designu41. V některých případech může být 
lehčí obal obtížněji recyklovatelný, protože má vícevrstevnou strukturu a používá různé 
plasty, aby dosáhl stejných vlastností jako jeden silnější obalový materiál. 

Nová pravidla EU usilují o harmonizaci a posílení systémů rozšířené 
odpovědnosti výrobce 

37 Ve snaze tyto problémy řešit a posílit příspěvek systémů rozšířené odpovědnosti 
výrobce k dosažení cílů pro recyklaci plastových obalů zavedla EU novelizací směrnice 
o obalech a obalových odpadech z roku 2018 povinné systémy rozšířené odpovědnosti 
pro výrobce. Revize rámcové směrnice o odpadech z roku 2018 dále vyžaduje, aby 
systémy rozšířené odpovědnosti výrobce měly: 

o kontrolní mechanismy včetně nezávislých auditů finančního řízení a vykazovacích 
povinností; 

o poplatky pokrývající nakládání s odpadem, poskytování informací a povinnosti 
související se shromažďováním údajů; 

o „ekologické“ úpravy poplatků (upravují poplatky, které účastníci systému 
rozšířené odpovědnosti výrobců hradí na podporu recyklace); 

o mechanismy pro zveřejňování poplatků hrazených členy; 

o obecné pokrytí oblastí anebo produktů (bez omezení na nejziskovější segmenty či 
oblasti). 

39 Plastic Converters Europe internetová stránka o plastových obalech. 

40 Evropská komise: Pracovní dokument útvarů Komise ke zprávě o ochraně finančních zájmů 
za rok 2018 (SWD(2018) 16 final. 

41 Evropská komise: sustainable product policy webpage, poslední aktualizace ze dne 
13. prosince 2018. 
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38 Některé systémy rozšířené odpovědnosti výrobců již zavedly systém ekologických 
úprav poplatků, jež vychází ze snadnosti recyklace plastových obalů. Tyto poplatky lze 
nastavit s ohledem na dostupnost recyklační technologie, výskyt disruptivních nebo 
toxických aditiv, složení obalu (snadno recyklovatelné polymery, vícevrstevné 
materiály) a existenci trhů pro sekundární suroviny. Členské státy zvolily k úpravám 
různé přístupy, jako uplatňování přístupu bonus oproti přístupu bonus-malus 
(viz rámeček 1). 

Rámeček 1 

Úpravy poplatků v holandském systému rozšířené odpovědnosti 
výrobce 

Nizozemský fond pro plastové obaly (Afvalfonds Verpakkingen) uplatňuje nový 
systém ekologických úprav poplatků za plastové obaly od roku 2019. Používá 
bonusový systém nižších poplatků (0,34 EUR na kg namísto 0,60 EUR kg v roce 
2020) a odměňuje společnosti, které používají tuhé plastové obaly, které lze 
snadno recyklovat s kladnou tržní hodnotou po roztřídění, což vede nižším čistým 
nákladům pro fond Afvalfonds Verpakkingen. 

Při rozhodování o tom, zda lze plastový obal dobře recyklovat, používá Afvalfonds 
Verpakkingen u tuhých plastových obalů test recyklace KIDV vyvinutý 
Nizozemským institutem pro udržitelné obaly (Netherlands Institute for 
Sustainable Packaging). Afvalfonds Verpakkingen odměňuje používání obalů, které 
lze dobře recyklovatat, a používání jiných obalu nesankcionuje. 

Rozhodnutí používat systém bonusů, nikoliv ale bonus-malus, bylo motivováno 
snahou vyslat trhu pozitivní signál a praktickými výzvami spojenými 
s uplatňováním systému malus, které by vyžadovalo, aby Afvalfonds Verpakkingen 
prováděl podrobné, velmi nákladné technické kontroly široké škály plastových 
obalů. 

Systémy zálohování a zpětného odběru mohou podpořit ambicióznější 
cíle pro recyklaci plastových láhví, ale něco stojí 

39 Směrnice o plastech na jedno použití stanoví členským státům recyklační cíle pro 
sběr plastových lahví na jedno použití do tří litrů na 77 % do roku 2025 a 90 % do roku 
202942. Jelikož nápojové láhve jsou typem plastového obalu, počítají se tyto snahy do 
realizace cílů pro recyklaci plastových obalů. Členské státy budou mít povinnost zajistit, 
aby plastové PET láhve na nápoje uváděné na trh v jejich zemích obsahovaly do roku 

42 Směrnice (EU) 2019/904, článek 9. 
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2025 v průměru 25 % recyklovaných materiálů. Tento poměr se pro všechny nápojové 
láhve na jedno použití do roku 2030 zvýší na 30 %. 

40 Systémy zálohování a zpětného odběru fungují na principu účtování přirážky 
k ceně produktu při nákupu. Poplatek se proplácí při vratce prázdného obalu. Směrnice 
o plastech na jedno použití nestanoví povinnost používat systém zálohování a 
zpětného odběru, aby byl zajištěn sběr nápojových lahví za účelem jejich recyklace, ale 
uvádí ho jako jednu z možností, kterou členské státy mohou využít. Komise ve svých 
zprávách včasného varování z roku 2018 o provádění právních předpisů týkajících se 
odpadů navrhla, aby některé členské státy (Kypr, Portugalsko a Rumunsko) zvážily 
zavedení systému zálohování a zpětného odběru jako možné řešení rizika nesplnění 
cíle pro rok 2020, tedy 50 % přípravy na opětovné využití/recyklaci komunálního 
odpadu. 

41 Podle sítě agentur pro ochranu životního prostředí členské státy, které tento 
systém sběru odpadu zavedly, vyberou v průměru přes 80 %43 PET lahví; průměr v EU 
je 58 %. Dosažení takto vysokých měr vytříděných PET lahví může členským státům 
pomoci dosáhnout cílů pro recyklaci plastových odpadů pro rok 2025 a rok 2030. 
Systém zálohování a zpětného odběru může rovněž vést k vyšší kvalitě a ziskovější 
recyklaci plastů44. Zavedení systému zálohování a zpětného odběru však může být 
spojeno s přímými a nepřímými náklady a dále zvýšit složitost systému členských států 
pro nakládání s odpady. 

42 Vytvoření a provoz infrastruktury systému zálohování a zpětného odběru obnáší 
přímé náklady. Roční náklady na provoz německého systému zálohování a zpětného 
odběru se odhadují na přibližně 800 milionů EUR45. Slovenské ministerstvo pro životní 
prostředí odhaduje, že provozovatel systému zálohování a zpětného odběru bude mít 
v souvislosti s provozem tohoto systému pro PET láhve a hliníkové plechovky roční 
schodek ve výši 5 milionů EUR (15 % rozpočtu)46. Producenti zaplatí poplatek navíc, 
kterým bude tento poplatek uhrazen. Nepřímé náklady na převoz PET lahví z popelnic 
u chodníku do systému zálohování a zpětného odběru může také vést k odlišné 

43 Síť EPA: Working Paper. Deposit Return Schemes: Data and figures from 16 Member 
Countries of the EPA Network, březen 2018. 

44 Commission Staff Working Document accompanying the 2018 Plastics Strategy, SWD(2018) 
16 final. 

45 BBC: Drinks bottles and can deposit return scheme proposed, 28. března 2018. 

46 Institut pro politiku životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí Slovenské 
republiky: Real Price of Deposit. Analysis of the introduction of the deposit-refund system 
for single-use beverage packaging in the Slovak Republic, listopad 2018. 
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distribuci nákladů a zisků v hodnotovém řetězci, obce mohou například ztratit příjmy, 
které jim plynou ze sběru a prodeje PET lahví k recyklaci. Systém značení obalů (které 
automaty pro vracení obalů mohou přečíst) brání tomu, aby láhve zakoupené v cizině 
mohly vstoupit do systému zálohování a zpětného odběru členského státu. Bez 
harmonizace na úrovni EU nebo dohod o interoperabilitě mezi členskými státy mohou 
takové přeshraniční pohyby vést ke snížení míry sběru a recyklace. 

Vykazování, data a plnění cílů 

Provádění právních požadavků se považuje za uspokojivé 

43 Ve zprávách Komise o plnění směrnice o obalech a obalových odpadech se uvádí, 
že plnění směrnice bylo obecné uspokojivé, i když se zdůrazňují mezery v opatřeních 
pro prevenci vzniku odpadu a efektivním třídění obalového odpadu. Od roku 2008 
zahájila Komise v souvislosti se směrnicí o obalech a obalových odpadech 45 řízení 
o nesplnění povinnosti proti členským státům. Řízení se týkala především nesdělování 
opatření přijatých členskými státy (29 případů), nedostatečného provedení ve 
vnitrostátním právu (8 případů) a chybného uplatňováním směrnice o obalech a 
obalových odpadech (8 případů). V rámci těchto řízení nebyly členským státům uloženy 
žádné pokuty. 

Velké odlišnosti a rozpětí chyby ve vykazovaných údajích členských států 

44 Členské státy každoročně (v roce n za rok n-2) vykazují Komisi míru recyklace 
plastových odpadů jako procento celkových plastových obalů uvedených na trh. 
Poslední dostupné vykázané údaje o míře recyklace se výrazně liší: z 23,5 % na Maltě 
až po 74,2 % v Litvě s průměrem EU ve výši 41,9 % (viz obrázek 9). Členské státy měří 
množství plastů vykázaných jako recyklované v různých fázích procesu sběru, třídění a 
recyklace47. To spolu s nepřesnými odhady plastových obalů uvedených na trh může 
mít dopad na vykázanou míru recyklace. Důvodem nepřesných odhadů může být 
nedostatečná motivace ke správnému vykazování, vyloučení malých producentů 
z vykazovacích povinností, existence tzv. černých pasažérů, neúplné pokrytí 
internetových a přeshraničních prodejů a vynětí opakovaně použitelných obalů 
z tohoto výpočtu při prvotním uvedení na trh. 

47 Eunomia: Study on waste statistics - a comprehensive review of gaps and weaknesses and 
key priority areas for improvement in the EU waste statistics, říjen 2017. 
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Obrázek 9 – Vykázaná míra recyklace plastových obalů za rok 2017 

 
Zdroj: EÚD, na základě údajů Eurostatu. 

45 Ze studie o statistikách k odpadu48 zadané Komisí vyplývá, že významné rozpětí 
chyb je důsledkem značného prostoru pro výklad závazných povinností vyplývajících 
z právních předpisů, nedostatečného ověřování údajů, velkých rozdílů v metodikách 
výpočtu a ověřovacích postupech a nedostatečné motivace k přesnému vykazování. 
Jak studie o statistikách k odpadu, tak poslední zpráva o provádění právních předpisů 
o odpadech49 uvádí, že množství obalů uváděných na trh může být podhodnoceno. 
Některé členské státy se snaží problémy s vykazováním údajů řešit zavedením 
elektronických vykazovacích systémů pro toky odpadu (viz například rámeček 2). 

48 Tamtéž. 

49 Evropská komise: Zpráva o provádění právních předpisů EU v oblasti odpadů, včetně zprávy 
včasného varování pro členské státy, kterým hrozí, že nesplní cíl zvýšit do roku 2020 úroveň 
přípravy k opětovnému použití / recyklaci komunálního odpadu, COM(2018) 656 final, září 
2018. 
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Rámeček 2 

Platforma E-GAR v Portugalsku 
Portugalské orgány v roce 2018 ustavily platformu – nazvanou E-GAR – pro 
vykazování pohybů odpadů z domácností on-line. Systém sleduje veškerou 
přepravu a jeho manažeři čtvrtletně provádějí kontroly potvrzování kvality. 
Pozornost se zaměřuje na operace nakládání s odpadem – nakládáním s odpadem 
se zabývá asi 3 000 subjektů. 

Systém je založen na validačním postupu v rámci přepravního řetězce: producent 
nebo přepravce odpadu zadá údaje od systému a subjekt, který odpad obdrží, 
musí potvrdit jeho typ, kvalitu a množství. Tyto dvě strany mají 30 dní na dosažení 
společného postoje v případě rozporu. Jelikož přijímající subjekt musí zásilku 
potvrdit, možnost obejít zákon je menší (např. ilegální skládka nemůže přepravu 
potvrdit). 

Platforma E-GAR zatím neprodukuje statistické údaje, neboť její údaje jsou stále ve 
fázi validace. Portugalské orgány nicméně zamýšlejí využívat platformu E-GAR jako 
hlavní zdroj národních statistických údajů. Její výhodou je, že jelikož zahrnuje 
všechny producenty odpadu, nebude potřeba provádět extrapolaci údajů, jako je 
tomu nyní. Údaje o odpadu z plastových obalů, které dorazí do recyklovacích 
zařízení, budou navíc přesnější. 

Systém rovněž generuje přínosy z hlediska nákladů, jelikož není nutná 
dokumentační papírová stopa a související skladování. Portugalské orgány 
odhadují, že souhrnné náklady na platformu E-GAR budou 0,17 EUR na složku, 
s dříve využívanou papírovou dokumentací to bylo 4,55 EUR na složku. 

46 Míra vykázané recyklace plastových obalů v EU jako celku se v období 2008–2017 
zvýšila o přibližně 12 procentních bodů (viz obrázek 10). Množství recyklovaného 
materiálu se postupně zvyšovalo, současně však stoupal i vykázaný objem 
generovaného odpadu z plastových obalů, a to o 1,7 milionu tun. Objem 
nerecyklovaného odpadního materiálu tedy zůstával v posledních pěti letech relativně 
stabilní, jde o přibližně 9,5 milionu tun ročně. V kontextu stanovených nových, 
ambicióznějších cílů a širších ambicí oběhové ekonomiky je to tedy významná výzva. 
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Obrázek 10 – Tvorba a recyklace odpadu z plastových obalů 

 
Zdroj: EÚD, na základě údajů Eurostatu. 

Novelizace právních předpisů povedou k opravám směrem dolů ve 
vykazovaných mírách recyklace 

47 Jako řešení nedostatků v údajích zmíněných v bodu 44 novelizovaná směrnice 
o obalech a obalových odpadech z roku 2018 zpřísnila požadavky na výpočet míry 
recyklace. Zejména harmonizovala měření recyklovaných objemů, aby ve výsledku 
měla přesnější a srovnatelnější údaje. Uvádí i další požadavky na ověřování vykázaných 
údajů s jinými datovými soubory a poskytování zprávy o kontrolách kvality údajů. 
Odborníci, s nimiž EÚD tuto věc konzultoval, odhadli, že uplatněním nových metod 
výpočtu by mohlo vést k poklesu vykazovaných měr recyklace až o 10 procentních 
bodů. Organizace Plastics Europe předpokládala50, že míra recyklace plastových obalů 
v EU by se mohla snížit ze 42 % (nyní vykazovaná míra recyklace) na přibližně 29 % 
(viz obrázek 10). Nová pravidla pro vykazování nových cílů pro rok 2025 a 2030 
vstoupila v platnost v lednu 2020; předpokládá se, že první zprávy (za rok 2020) budou 
předloženy v červnu 2022. 

48 Nové metodika výpočtu výrazně zvýší rozdíl mezi stávajícími mírami recyklace 
plastových obalů a cíli pro rok 2025 a rok 2030. Dosažení nových právně závazných cílů 
pro recyklaci je podmíněno přijetím rozhodných opatření. V roce 2015 Aliance výrobců 

50 Plastics Europe: The Circular Economy for Plastics. A European Overview, prosinec 2019. 
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s rozšířenou odpovědností (EXPRA) odhadla maximální teoreticky realizovatelnou míru 
recyklace plastových obalů na 60 % s tím, že míra recyklace bude zřejmě nižší, neboť 
není možné shromáždit všechen odpad, který spotřebitelé vyhodí51. Očekává se, že 
míra recyklace plastových obalů se v budoucnu po zavedení nových pravidel rozšířené 
odpovědnosti výrobce (viz bod 37), vytvoření infrastruktury pro rozšířenější a lepší sběr 
tříděného odpadu, třídění a recyklaci odpadu a po očekávané aktualizaci základních 
požadavků (viz bod 29) zvýší. 

Financování EU pro odpad z plastových obalů: infrastruktura a 
možnosti nakládání s odpadem 

EU financuje infrastrukturu pro nakládání s odpadem prostřednictvím 
nástrojů politiky soudržnosti 

49 EU financuje infrastrukturu pro nakládání s odpadem, jeho sběr i třídění 
především prostřednictvím politiky soudržnosti. I když není možné identifikovat 
financování určené výhradně pro nakládání s plastovým odpadem, financování obecně 
pomáhá zlepšit veškeré nakládání s odpadem, což vede k čistším tokům odpadu, který 
lze snadněji recyklovat. V této oblasti jsou financována dvě podpůrná opatření: 

o Opatření 17 týkající se odpadu z domácností se zabývá minimalizací, tříděním a 
recyklací, jejichž cílem je podpořit možnosti nakládání s odpadem na vyšším 
stupni hierarchie způsobů nakládání s odpady (viz obrázek 4), což lépe odráží 
ambice přesunout se k oběhovější ekonomice; 

o Opatření 18 o nakládání s odpadem z domácností se týká mechanicko-biologické 
úpravy, tepelného zpracování, spalování a ukládání na skládky; má mírně vyšší 
příděly než opatření 17–55 % z celkového přídělu na opatření 17 a 18 
(viz obrázek 11). 

50 Výdaje na stávající programové období (2014–2020) jsou v porovnání 
s rozpočtovanými prostředky (4,4 miliardy EUR) nízké (1 miliardy EUR). Vypočítali jsme, 
že do konce roku 2019 bylo na opatření 17 vydáno 30,5 % rozpočtovaných prostředků 
a na opatření 18 16,5 %. Za velkým rozdílem mezi příděly a výdaji stojí řada faktorů, 
zejména: úzká místa revizí plánů členských států pro nakládání s odpady a jiných 
vnitrostátních právních předpisů, potřeba revidovat schválené projekty, zdlouhavá 

51 EXPRA: Analysis of Eurostat packaging recycling data - a study of the years 2006–2012, říjen 
2015. 

32

http://www.expra.eu/uploads/downloads/20151015%20Analysis%20of%20Eurostat%20packaging%20recycling%20data%201%200%20with%20cover26.10.pdf


hodnocení projektů, zpoždění zadávacích řízení na veřejné zakázky, nedostatečná 
kapacita místních orgánů pro řízení projektů a nedostatek spolufinancování52. 

Obrázek 11 – Fondy politiky soudržnosti rozpočtované a vydané na 
období 2014–2020 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů extrahovaných dne 16. června 2020 z https://cohesiondata.ec.europa.eu/, 
jsou odrazem stavu na konci roku 2019. 

52 Eunomia: Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal 
waste management in Member States, červen 2019. 
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Program Horizont 2020 by mohl zlepšit design a recyklovatelnost plastů 

51 Komise na své internetové stránce uvádí, že Horizont 2020 – program EU pro 
financování výzkumu – poskytl příspěvky EU přibližné čisté hodnotě 84,6 milionů EUR 
na výzkumné projekty týkající se plastů. Výdaje EU na projekty týkající se plastů 
představují 17 % celkových prostředků programu Horizont 2020 vyplacených do března 
2020. Obrázek 12 uvádí hlavní země, jež se těchto projektů, které jsou obvykle 
přeshraniční, účastní. 

Obrázek 12 – Čistý příspěvek EU z programu Horizont 2020 EU na 
projekty související s plasty podle zemí 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů a mapy z aplikace SEDIA (Jediný prostor pro výměnu elektronických údajů), 
data extrahovaná 16. března 2020. 

52 Projekty programu Horizont 2020 se v souladu s cíli veřejného systému pro 
nakládání s odpadem soustřeďují více na horní část hierarchie odpadů53. Zabývají se 
výzkumem alternativních polymerů, zlepšenými metodami recyklace nebo zlepšeným 
designem. Nicméně z inovativní povahy projektů Horizontu 2020 vyplývá, že jejich 

53 Tamtéž. 
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výsledky nelze snadno a přímo replikovat ve velkém rozsahu, a problém odpadu 
z plastových obalů tak vyřešit. 

Program LIFE financuje způsoby nakládání s plastovým odpadem 

53 Kromě financování z fondů soudržnosti a fondu Horizont 2020 přidělila Evropská 
komise 3,4 miliardy EUR na období 2014–2020 na ochranu životního prostředí a 
klimatu prostřednictvím fondu LIFE. Financování související s plastovým odpadem nebo 
odpadem z plastových obalů není nijak rozčleněno. Z databáze projektů programu LIFE 
nicméně vyplývá, že Evropská komise financovala dvacet projektů týkajících se 
plastového odpadu (částky financování nejsou uvedeny). 

54 Studie vypracovaná pro Komisi54 ukazuje, že priority financování programu LIFE 
podporují dosažení cílů politiky EU v oblasti odpadů, zavádění nových podnikatelských 
a spotřebitelských modelů, koncept efektivity zdrojů a oběžnou ekonomiku. Podobně 
jako u programu Horizont 2020 se financování z programu LIFE zaměřuje na horní část 
hierarchie odpadů (viz obrázek 4). V hodnocení programu LIFE v polovině období se 
uvádí, že Komise mohla pro reprodukci projektů a transfer jejich řešení a know-how 
k dosažení katalytického účinku udělat více. Je proto nepravděpodobné, že by výsledky 
projektů měly podstatný krátkodobý dopad na problematiku odpadu z plastových 
obalů. 

Přeprava odpadu z plastových obalů 

Podmínky přepravy plastového odpadu do ciziny se zpřísní 

55 Pokud se odpad za plastových obalů nezpracovává v EU, může být zaslán 
k recyklaci do třetích zemí; pro nebezpečný odpad platí přísnější pravidla, jak stanoví 
Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 
zneškodňování. V rámcové směrnici o odpadech 2008/98/ES (RSO) se uvádí, že cílem 
EU je stát se v oblasti odstraňování komunálního odpadu a zpětného získávání 
materiálů z komunálního odpadu soběstačnou (což se týká i většiny obtížně 
recyklovatelného odpadu z plastových obalů). 

56 Většina odpadu z plastových obalů nebyla dosud pro účely přepravy považována 
za nebezpečný odpad, a proto byla v souladu s nařízením EU o přepravě odpadů 
zařazena na „zelený“ seznam. V květnu 2019 se strany Basilejské úmluvy dohodly na 

54 Tamtéž. 
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tom, že za „zelený“ (nikoliv nebezpečný) odpad se považují pouze zásilky 
předtříděného, nekontaminovaného recyklovatelného plastu, které neobsahují žádné 
nerecyklovatelné materiály a jsou připraveny pro okamžitou, k životnímu prostředí 
šetrnou recyklaci. Tato změna nabude účinnosti dne 1. ledna 2021. 

Vývoz plastového odpadu a odpadu z plastových obalů se snižuje 

57 Vývoz plastového odpadu mimo EU se snížil, zejména v uplynulých třech letech. 
Níže uvedený obrázek uvádí hlavní členské státy jako vývozce plastového odpadu 
k recyklaci mimo EU v období 2010–2019. 

Obrázek 13 – Hlavní země EU exportující plastový odpad mimo EU 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu – databáze Comext o mezinárodním obchodu se zbožím. 

58 Vývoz jak plastového odpadu, tak odpadu z plastových obalů se v roce 2017 
v absolutních hodnotách poklesl. Obalový odpad představuje zvyšující se podíl vývozů 
plastových odpadů mimo EU: 75 % v roce 2017, zvýšení oproti 43 % v roce 2012 
(viz obrázek 14). To znamená, že členské státy se v nakládání se svým odpadem 
z plastových obalů ve vysoké míře spoléhají na recyklaci mimo EU. Tento trend je 
nutno chápat v kontextu výzev spojených s rozvojem infrastruktury pro nakládání 
s odpady (viz bod 50), včetně uvádění nových technologií na trh v odpovídajícím 
rozsahu (např. chemická recyklace), a zvyšujícího se tlaku na řešení problematiky 
plastového odpadu ze strany veřejnosti i právních předpisů. 
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Obrázek – Podíl vývozů odpadu z plastových obalů na celkovém objemu 
plastového odpadu vyváženém mimo Evropskou unii 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů o odpadu z plastových obalů extrahovaných z databáze Eurostatu 
o obalovém odpadu podle operací nakládání s odpadem a odpadových tocích a údajů o vývozech 
plastového odpadu z databáze Eurostat Comext o mezinárodním obchodu se zbožím. 

Na zásilky odpadu z plastových obalů připadá třetina vykázané míry 
recyklace v EU 

59 Odpad z plastových obalů může být za účelem recyklace zaslán mimo EU. Vývozci 
jsou povinni prokázat, že podmínky nakládání s tímto odpadem jsou obdobné jako 
v EU55. Členské státy využívají tuto možnost a zasílají do zahraničí, zejména do Asie, 
významné objemy plastového odpadu (viz tabulka 2). Podle údajů organizace Plastics 
Europe zaslala EU v roce 2018 do zahraničí 6,5 % všech shromážděných plastových 
odpadů. To odpovídá 20,2 % plastového odpadu zaslaného do recyklovacích zařízení. 
Na odpad zasílaný k recyklaci mimo EU připadá 27 % až 30 % vykázaného odpadu 
z plastových obalů recyklovaného v období 2012–201756. Z toho vyplývá, že zasílání 
odpadu k recyklaci mimo EU hraje při realizaci cílů pro recyklaci plastových obalů 
významnou roli. 

55 Rámcová směrnice o odpadech. 

56 Na základě údajů Eurostatu. 
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Tabulka 2 – Vývoz plastového odpadu z EU  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plastový odpad exportovaný do 
zemí mimo EU (v mil. tun) 3,37 3,37 3,36 2,84 3,30 3,08 3,12 2,55 1,93 1,72 

Hlavních deset asijských 
destinací (% celkového vývozu 
EU) 

95 % 96 % 95 % 94 % 95 % 95 % 94 % 91 % 86 % 83 % 

Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu – databáze Comext o mezinárodním obchodu se zbožím. 

60 Provozovatelé v EU musí obdržet dokumentaci dokládající, že nakládání 
s odpadem z plastových obalů (včetně recyklace) ve třetí zemi se provádí v souladu 
normami, jež jsou obecně rovnocenné normám v EU. Evropská agentura pro životní 
prostředí nicméně podotýká, že z hlediska znečištění, emisí CO2 a úniků plastů do 
životního prostředí způsobuje zpracování odpadů v nečlenských zemích EU často větší 
environmentální tlak než zpracování odpadu nebo jeho recyklace v EU. Ověřování 
souladu s normami EU pro zpracování plastového odpadu ve třetích zemích je často 
nedostatečné a dodržování norem EU není schopno zajistit57. Vnitrostátní orgány 
členských států nemají žádné kontrolní pravomoci ve třetích zemích a organizace 
rozšířené odpovědnosti výrobců, které odpovídají za nakládání s plastovým odpadem, 
provádějí kontroly na místě jen zřídkakdy. Výsledkem je nízká míra jistoty spojená 
s recyklací mimo EU a významné riziko nelegálních činností. 

61 Aktualizace směrnice o obalech a obalových odpadech z roku 2018 a související 
prováděcí pravidla58 stanoví členským státům povinnost popsat ve zprávě o kontrole 
kvality konkrétní opatření pro monitorování a validaci, která byla přijata, aby bylo 
zajištěno, že vývozci odpadu z plastových obalů zachovávají povinnost rovnocenných 
podmínek nakládání s odpadem. 

Zákaz dovozu plastového odpadu Čínou vedl ke změnám destinace 
exportů z členských států EU 

62 Před rokem 2018 byla Čína (včetně Hongkongu) hlavní destinací pro vývoz 
plastového odpadu EU, připadalo na ni 77 % (2,4 milionu tun) celkového objemu 
plastového odpadu exportovaného z EU v roce 2016. V červenci 2017 Čína oznámila 
zákaz dovozu plastového odpadu s platností od začátku roku 2018. Po tomto zákazu 

57 EEA: Plastic waste trade and the environment, říjen 2019. 

58 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 2019. 
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vývozy do Číny rapidně poklesly a portfolio destinací pro vývoz plastového odpadu z EU 
se diverzifikovalo (viz obrázek 15). V letech 2016 až 2018 došlo k významnému nárůstu 
dovozů plastového odpadu z EU do jiných asijských zemí: Thajsko zaznamenalo 
osminásobný nárůst, Turecko sedminásobný nárůst, Tchaj-wan pětinásobný nárůst a 
Indonésie trojnásobný nárůst. Ve výsledku pak zakázaly dovoz plastového odpadu 
i další země. Z údajů za rok 2019 vyplývá, že hlavními asijskými destinacemi pro vývoz 
opadu z plastových obalů jsou Turecko a Malajsie. 

Obrázek 15 – Hlavní destinace pro vývoz plastového odpadu z EU do Asie 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu – databáze Comext o mezinárodním obchodu se zbožím. 

63 Čínský zákaz rovněž akceleroval pohyby plastového opadu v EU (viz obrázek 16). 
Příčinou těchto změn může být přeprava odpadu do dostupných infrastrukturních 
zařízení v EU (kapacita pro recyklaci, spalování a skládky) nebo různé tranzitní trasy 
vývozu plastového odpadu mimo EU. 
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Obrázek 16 – Vývoj obchodu s plastovým odpadem v rámci EU a mezi EU 
a třetími zeměmi 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu – databáze Comext o mezinárodním obchodu se zbožím. 

64 Některé členské státy zaznamenaly v letech 2016 až 2019 významné zvýšení 
dovozů plastových odpadů. Slovensko zaznamenalo zvýšení o 68 %, Polsko o 30 %, 
Česko o 26 %, Španělsko o 25 % a Holandsko a Francie o přibližně 20 %. Obrázek 17 
uvádí přehled hlavních destinací plastového odpadu v rámci EU. Dovážející členské 
státy mohou také být pouhými tranzitními body (viz případ Zeleného Toskánska 
v rámečku 3). 

65 Výzva, kterou čínský zákaz dovozu plastového odpadu představuje, vystavuje 
kapacitu členských států nakládat se svým plastovým odpadem zvyšujícímu se tlaku. 
Komise odhaduje, že EU disponuje zařízeními na recyklaci poloviny celkového objemu 
svého plastového odpadu59. Údaje o dalších kapacitách pro třídění, spalování a 
skládkování plastového odpadu nejsou k dispozici. 

59 Evropská komise: Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy. 
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Obrázek 17 – Hlavní destinace obchodu s plastovým odpadem v rámci EU 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu – databáze Comext o mezinárodním obchodu se zbožím. 

66 Aby zachovaly stávající míru recyklace odpadu z plastových obalů a mohly ji 
zvětšit a splnit tak nové cíle, budou členské státy muset navýšit a zlepšit svou 
recyklační kapacitu tak, aby pokryla: 

o objemy odpadu z plastových obalů, na které se budou vztahovat přísnější kontroly 
Basilejské úmluvy (viz bod 56), a tedy nebude snadné nebo dokonce možné vyvézt 
je mimo EU za účelem recyklace; 

o objemy odpadu z plastových obalů, které se v současné době vykazují jako 
recyklované, ale budou po změně vykazovacích povinností překlasifikovány jako 
nerecyklované; 

o požadované zvýšení recyklovaného objemu odpadu z plastových obalů nutné pro 
splnění právně závazných cílů stanovených pro rok 2025 a 2030. 

Obchod s odpadem z plastových obalů: trestná činnost proti 
životnímu prostředí 

67 Trestné činy proti životnímu prostředí jsou akty, které představují porušení 
environmentálních právních přepisů a způsobují životnímu prostředí anebo lidem 
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významnou újmu nebo hrozí, že takovou újmu způsobí. EU přijala směrnici 2008/99/ES 
o trestněprávní ochraně životního prostředí, která členským státům stanoví povinnost 
nakládat s trestnými činy proti životnímu prostředí jako s ostatními trestnými činy. 
K hlavním oblastem trestné činnosti proti životnímu prostředí patří mimo jiné nelegální 
přeprava odpadu a vyhazování odpadu. 

Nelegální odstraňování plastového odpadu je závažný a komplexní 
trestný čin 

68 Trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nelegální přepravy a vypouštění 
plastového odpadu, mají zásadní dopad na životní prostředí, volně žijící a planě 
rostoucí druhy a lidské zdraví a vedou k významným hospodářským ztrátám. Komise ve 
své zprávě z roku 2013 uvádí závěr, že odstraňování nelegálního odpadu a 
nedostatečnost zařízení pro zpracování odpadu vedly k tomu, že byly promeškány 
příležitostí k hospodářskému růstu, a došlo k ohrožení životního prostředí60. Nelegální 
odstraňování odpadu je spojeno s organizovaným zločinem61 a praním špinavých 
peněz a vzhledem nízké míře rizika stíhání a nízkým pokutám je jedním 
z nejlukrativnějších nelegálních trhů na světě, srovnatelným pouze s obchodem s lidmi 
a nelegálním obchodem s drogami a zbraněmi62. Posouzení hrozeb závažné a 
organizované trestné činnosti provedené Europolem v letech 2013 a 2017 označují 
tento typ trestné činnosti za důležitou hrozbu a hlavní oblast zájmu práce Europolu, 
jejíž součástí je i koordinace opatření členských států (viz rámeček 3). 

69 Ve zprávě Rady o trestné činnosti poškozující životní prostředí63 se uvádí, že 
stávající míra odhalování a stíhání trestné činnosti poškozující životní prostředí je nízká. 
Odhaduje se, že je mnohem nižší64 než u jiných typů trestné činnosti, a související 
sankce nejsou poměrné ani odrazující a někdy jsou nižší než zisky z nelegální činnosti65. 
Stíhání zúčastněných stran může komplikovat složitost přepravního řetězce 

60 Evropská komise: Zpráva o provádění právních předpisů EU o odpadech, COM(2013) 6 final 
ze dne 17. ledna 2013. 

61 Waste force project: Waste Crime Alerts. 

62 Aktivní boj EU proti trestné činnosti poškozující životní prostředí (EFFACE): Crime and the 
EU. Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project, březen 
2016. 

63 Rada Evropské unie: Závěrečná zpráva o osmém kole vzájemných hodnocení týkající se 
trestné činnosti proti životnímu prostředí, 15. listopadu 2019. 

64 Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí: Environmental prosecution report 
tackling environmental crime in Europe, březen 2017. 

65 Boj proti nelegálnímu obchodování s OEEZ: Summary Report, 30. srpna 2015. 
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i dokazování skutečnosti, že o nelegálním odstraňování odpadu věděly. Odpad může 
vícekrát změnit majitele v několika zemích, než je nelegálně odstraněn, zatímco prvotní 
subjekt, který proces toku odpadu inicioval, obdrží dokumenty potvrzující, že odpad 
z plastových obalů byl recyklován. Údaj uvedený v rámečku 3 představuje teoretický 
příklad toho, jak může k nelegálnímu mezinárodnímu obchodu s odpadem z plastových 
obalů docházet, a doplňuje skutečný případ, který odhalila operace Europolu Zelené 
Toskánsko. 

Rámeček 3 

Nelegální obchod s odpadem z plastových obalů 

Teoretický nelegální tok odpadu 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr (EÚD). 

Operace Zelené Toskánsko 

V roce 2019 bylo při operaci Zelené Toskánsko, na které spolupracovaly italské a 
slovinské orgány činné v trestním řízení a kterou koordinoval Europol, zatčeno 96 
osob. Tito lidé byli členové organizované zločinecké skupiny, které nelegálně 
převážela odpad z Itálie do Číny přes Slovinsko. Slovinské společnosti poskytovaly 
italským firmám dokumenty potvrzující, že odpad byl před odesláním do Číny 
recyklován. Při operaci bylo odhaleno 560 nelegálních zásilek plastového odpadu 
v celkové hodnotě 8 milionů EUR. 
Zdroj: Europol. 

Plastový odpad je jedna z předních nelegálně přepravovaných komodit 

70 IMPEL, síť Evropské unie pro zavádění a provádění environmentálních právních 
předpisů, v roce 2011 odhadla, že na nelegálně obchodovaný odpad připadá přibližně 
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20 % všech zásilek odpadu v EU66. Světová celní organizace zahájila v roce 2009 operaci 
Demeter, společnou globální iniciativu zaměřenou na nelegální zásilky odpadu, která se 
několikrát opakovala. Výsledky operace67 Demeter z nedávné doby potvrzují, že 
plastový odpad je jedním z hlavních typů nelegálních zásilek odpadu (vedle odpadních 
elektrických a elektronických zařízení), na který připadá přibližně 23 % zbavených 
komodit. 

71 Podle odhadu projektu Block Waste68 z roku 2017 zmizí z legálního trhu s opadem 
v EU každoročně v průměru 13 % veškerého odpadu, který není klasifikován jako 
nebezpečný. U nebezpečného odpadu toto procento vzrůstá až na 33 % (údaje za 
členské státy viz obrázek 18). Většina odpadu z plastových obalů byla pro účely 
přepravy dosud považována za odpad, který není nebezpečný. Z nedávných změn 
Basilejské úmluvy však vyplývá, že od roku 2021 bude většina stávajících zásilek 
odpadu z plastových obalů zařazena do kategorie nebezpečného odpadu. Bude se na 
ně vztahovat zákaz vývozu do zemí mimo OECD. To v kombinaci s nedostatkem kapacit 
pro nakládání s odpadem z plastových obalů v EU zvyšuje riziko, že odpad bude 
odstraňován nelegálně jak v EU, tak pokud bude zaslán do třetích zemí. 

66 EnviCrimeNet: Report on Environmental Crime, 27. května 2016. 

67 Operace Demeter v roce 2019. 

68 Block Waste project: An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the 
EU, 31. října 2017 (výzkumný projekt spolufinancovaný Fondem pro vnitřní bezpečnost 
Evropské unie). 
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Obrázek 18 – Odhadovaný podíl nebezpečného odpadu odstraněný 
z legálního trhu 

© Block Waste projekt financovaný EU. 

Právní rámec EU pro boj s trestnou činností související s odpady vykazuje 
nedostatky 

72 V roce 2008 v reakci na tento stále se zhoršující problém přijala EU směrnici
2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí. Členským státům stanoví 
povinnost nakládat s aktivitami, které porušují právní předpisy EU týkající se životního 
prostředí, jako s trestnou činností, a zajistit, aby bylo možné je trestat účinnými, 
poměrnými a odrazujícími trestními sankcemi. K těmto činnostem patří sběr odpadu a 
jeho přeprava (včetně ilegální přepravy), zpětné získání materiálů a odstraňování 
odpadu, který je škodlivý pro životní prostředí nebo pro člověka. Předmětem takových 
opatření mohou být všichni provozovatelé v hodnotovém řetězci: od subjektu, který 
odpad generuje, přes obchodníky, zprostředkovatele, zasilatele až po provozovatele 
v cílových zemích. Tato směrnice je v současné době předmětem revize. 
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73 Zpráva projektu Aktivní boj EU proti trestné činnosti poškozující životní prostředí
(EFFACE)69 identifikovala řadu problémů, které limitují účinnost směrnice o trestné 
činnosti proti životnímu prostředí, a následně boj proti nelegálnímu obchodu 
s odpadem, včetně odpadu z plastových obalů, zejména: 

o nedostatek údajů o kontaminovaných lokalitách i o sankcích a míře stíhání;

o obtíže při určování toho, jaká skutková podstata představuje trestný čin proti
životnímu prostředí kvůli právní nejistotě ohledně definice odpadu ve vztahu
k definici stavu, kdy odpad přestává být odpadem;

o neschopnost právních aktů EU řešit narůstající zapojení skupin organizovaného
zločinu do trestné činnosti proti životnímu prostředí, která je následně spojena
s dalšími trestnými činy, jako je praní špinavých peněz (směrnice o boji proti praní
peněz70 mezitím aktualizovala definici predikativního trestného činu tak, aby
zahrnovala i trestné činy proti životnímu prostředí);

o absence harmonizovaných pravidel o směsi sankcí
(správní/trestní/občanskoprávní);

o nedostatek specializovaných policistů, státních zastupitelů a soudců, kteří by se
věnovali trestné činnosti proti životnímu prostředí.

69 Aktivní boj EU proti trestné činnosti poškozující životní prostředí (EFFACE): Crime and the 
EU. Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project, březen 
2016. 

70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji 
vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6). 
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Přehled příležitostí, mezer, výzev a rizik 
74 Všechny členské státy nahlásily, že plní svůj cíl pro recyklaci odpadu z plastových 
obalů z roku na rok 2008 ve výši 22,5 %. Rozdíly ve sběru údajů a vykazovacích 
metodách, které právní rámec připouští, vedly ke značným rozdílům v mírách recyklace 
vykazovaných členskými státy a negativně ovlivnily spolehlivost údajů. Byly zjištěny 
závažné nedostatky v koncepci, provádění a vynucování právního a regulačního rámce 
platného pro odpad z plastových obalů. Plastové obaly jsou jediným typem plastového 
odpadu, pro který platí závazný cíl pro recyklaci. Další sektory, které generují plastový 
odpad, zatím nevypracovaly zvláštní strategie pro nakládání s plastovým odpadem ani 
nestanovily pro tuto oblast konkrétní cíle, i když pro ně platí širší cíle z oblasti 
nakládání s odpady. Komise v blízké budoucnosti provede revizi právních předpisů 
týkajících se odpadu v některých těchto odvětvích (např. automobilovém průmyslu a 
stavebnictví). 

75 EU stanovila svým členským státům náročné nové cíle pro recyklaci odpadu 
z plastových obalů pro rok 2025 (50 %) a pro rok 2030 (55 %). Rovněž stanovila 
přísnější pravidla pro měření výkonnosti recyklace pro míru recyklace plastových obalů 
v členských státech. Jejich uplatnění by mohlo vyústit v přesnější obraz skutečné míry 
recyklace plastových obalů. Ve výsledku se však očekává pokles vykazované míry 
recyklace plastových obalů v EU. Komise pravděpodobné zlepšení přesnosti údajů vítá 
a zdůrazňuje, že pokud má EU téměř zdvojnásobit množství odpadu z plastových obalů, 
které do roku 2030 zrecykluje, musí všechny členské státy a hospodářské subjekty 
v celém hodnotovém řetězci postupovat koordinovaně. Dosažení těchto cílů by bylo 
významným krokem k dosažení cílů oběhového hospodářství v EU a posílilo by to pozici 
EU jako globálního lídra v oblasti recyklace odpadu z plastových obalů. Tento přezkum 
upozorňuje na některé příležitosti, mezery, výzvy a rizika opatření EU zaměřených na 
boj s plastovým odpadem. 

Příležitosti 

76 Systém EU pro vykazování recyklace odpadu z plastových obalů byl posílen a 
harmonizován, což má potenciál posílit důvěru v systém. Posílená pravila pro sběr 
tříděného odpadu a rozšířená odpovědnost výrobce by měly vést k většímu množství a 
větší kvalitě recyklovatelných materiálů. Úprava poplatků v systémech rozšířené 
odpovědnosti výrobce vytváří příležitost podpořit recyklovatelné obaly, a posiluje tak 
jeden z hlavních nástrojů, který členské státy mohou použít, aby dosáhly nových cílů, a 
vysílá trhu jasný signál, aby upřednostnil recyklovatelnost. Potenciální nové posílené a 
vynutitelné základní požadavky by mohly vést k lepšímu designu obalů z hlediska 

47



recyklovatelnosti a mohly by motivovat posun výše v hierarchii odpadu motivací 
k opětovnému použití. Financování EU na výzkum může tyto snahy podpořit. Další 
rozvoj odvětví recyklace a adaptace trhu na přísnější zásady oběhovosti, zejména 
integrací recyklovaných plastů do nových produktů, by mohl vést ke vzniku pracovních 
míst a vytvořit pro EU v určitých sektorech výhodu prvního hráče na tahu. 

Mezery 

77 Odpad z plastových obalů představuje největší tok plastového odpadu (61 % 
veškerého plastového odpadu) a je předmětem ambiciózních cílů EU týkajících se 
recyklace plastů. Pro žádný další z hlavních toků plastového odpadu (zemědělství, 
stavebnictví, elektrické a elektronické vybavení a automobilový průmysl), které 
dohromady generují 22 % plastového odpadu v EU, nebyly žádné obdobné cíle pro 
nakládání s plastovým odpadem stanoveny. Očekává se, že posílený a zpřísněný systém 
pro vykazování recyklace plastového odpadu povede ke korekci vykázané průměrné 
míry recyklace plastových obalů v EU směrem dolů: z 41 % (2017) na 32–29 %. Tyto 
nové údaje jen podtrhují výraznou mezeru mezi stávající mírou recyklace v EU a jejím 
cílem pro rok 2025 (50 %). 

Výzvy 

78 Jasnou výzvou je významné zvýšení, a to v příštích deseti letech, průměrné míry 
recyklace odpadu z plastových obalů v EU spolu s potřebou zlepšit využití 
recyklovaného obsahu v nových produktech. Pro ty členské státy, které se nyní v míře 
recyklace odpadu z plastových obalů nacházejí pro průměrem EU, to bude ještě větší 
výzva (viz obrázek 7). Problém, který zvýšení recyklační kapacity v Evropě představuje, 
nabývá na velikosti i s ohledem na vstup nové Basilejské úmluvy z roku 2021 v platnost, 
neboť ta ztíží export odpadu z plastových obalů do třetích zemí, který v roce 2017 
představoval třetinu vykázané míry recyklace odpadu z plastových obalů, a zvýší tlak na 
recyklační kapacitu EU. 

Rizika 

79 S ohledem na výzvy a mezery uvedené výše je zde riziko, že některé členské státy 
nové cíle EU pro recyklaci odpadu z plastových obalů nesplní a že dosažení obecného 
cíle EU tak bude ohroženo. K očekávanému nárůstu tlaku na kapacitu EU pro recyklaci 
plastů dojde souběžně s pravděpodobných poklesem v přepravě odpadu mimo EU, 
která představovala důležitý ventil pro eliminaci nadměrných objemů plastového 
odpadu. Hrozí tak, že dojde ke zvýšení trestné činnosti související s odpadem a 
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nelegální přepravou, k čemuž přispějí i nedostatky ve stávajícím právním rámci EU pro 
trestněprávní ochranu životního prostředí. 

80 Ambice EU zlepšit recyklaci plastových obalů je odrazem rozsahu environmentální 
výzvy, kterou plasty představují. Nové právní předpisy a cíle týkající se odpadu 
z plastových obalů jsou známkou odhodlání EU a členských států alokovat zdroje – 
někdy v podstatné výši – na řešení výzvy, kterou plastový odpad představuje. Řešení 
těchto výzev si vyžádá soustředěné úsilí všech aktérů, kteří jsou součástí hodnotového 
řetězce. 

 

Tento přezkum přijal senát I, jemuž předsedá Samo JEREB, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 9. září 2020. 

 Za Účetní dvůr 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 předseda 
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Zkratková slova a zkratky 
CEAP: akční plán pro oběhové hospodářství (Circular Economy Action Plan) 

CEN: Evropský výbor pro normalizaci (European Committee for Standardisation) 

CPA: Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství (Circular Plastic Alliance) 

DRS: systém zálohování a zpětného odběru (Deposit Return Schemes) 

EFFACE: Aktivní boj EU proti trestné činnosti poškozující životní prostředí – výzkumný 
projekt zaměřený na trestné činy proti životnímu prostředí 

EGAR: Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos 

ELV: vozidlo s ukončenou životností (End-of-Life Vehicle) 

EPR: rozšířená odpovědnost výrobce 

EXPRA: Aliance výrobců s rozšířenou odpovědností 

Horizont 2020: program pro financování výzkumu Horizont 2020 

IMPEL: síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí 
(European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental 
Law) 

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OEEZ: odpadní elektrické a elektronické zařízení 

OSN: Organizace spojených národů 

PET: polyetylentereftalát 

RSV: rámcová směrnice o odpadech 

SOOO: směrnice o obalech a obalových odpadech 

SUP: plastový výrobek na jedno použití (Single Use Plastic) 
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Slovník pojmů 
Akční program pro životní prostředí: obecný víceletý politický rámec pro politiky EU 
pro životní prostředí. Nejdůležitější střednědobé a dlouhodobé environmentální cíle 
včetně případných konkrétních opatření stanoví akční program pro životní prostředí a 
základní strategie. 

Analýza životního cyklu: metodika pro posuzování environmentálních aspektů 
spojených se všemi fázemi životního cyklu komerčního produktu, procesu nebo služby. 

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a 
jejich zneškodňování (Basilejská úmluva): vícestranná environmentální dohoda 
o ochraně lidského zdraví a životního prostředí před negativními důsledky plynoucími 
z výroby, přeshraničních pohybů a správy nebezpečných a jiných odpadů. Podle 
dohody je vývoz nebezpečného odpadu a „jiných odpadů vyžadujících zvláštní 
pozornost“ do nečlenských zemí OECD (zejména domovního odpadu a od roku 2021 
plastového odpadu, který je obtížné recyklovat) zakázán. Vývoz jiného odpadu do 
nečlenských zemí OECD je povolen za zvláštních podmínek, včetně povinnosti získat 
předchozí souhlas cílové země i tranzitních zemí. 

Eco-modulace: proces, kterým výrobce obalu hradí příspěvky do systému rozšířené 
odpovědnosti výrobců, u různých produktů nebo skupin produktů variuje na základě 
faktorů, jako je recyklovatelnost, možnost opakovaného použití a přítomnost 
nebezpečných látek. 

Chemická recyklace: je termín popisující inovativní technologie umožňující přeměnu 
spotřebního plastového odpadu na chemikálie, které budou využity jako vstupní 
surovina pro výrobu téměř panenských polymerů pro produkci nových plastových 
výrobků. 

Nebezpečný odpad: odpad, který představuje podstatnou nebo možnou hrozbu pro 
veřejné zdraví nebo životní prostředí. Nemůže být zlikvidován běžnými prostředky jako 
jiné vedlejší produkty našeho běžného života. 

Odpad z tzv. zeleného seznamu: podle nařízení EU o přepravě odpadů jde o odpady 
z tzv. zeleného seznamu, které jsou uvedeny v přílohách III, IIIA a IIIB příslušného 
nařízení. U těchto odpadů není k jejich přepravě v zásadě nutný předchozí souhlas 
zúčastněných stran. 

Opakované použití (vozidel): jakákoliv operace, která spočívá ve využití součástek 
vozidel s ukončenou životností k témuž účelu, k němuž byly určeny (směrnice 
o vozidlech s ukončenou životností, článek 2.6). 
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Plasty: široká škála syntetických nebo polosyntetických organických sloučenin, které 
jsou kujné, a tak mohou být formovány do podoby pevných objektů. Plasty jsou typicky 
organické polymery s vysokou molekulovou hmotností a často obsahují jiné látky 
(aditiva). Jsou obvykle syntetické, nejčastěji vyrobené z petrochemikálií, řada jejich 
variant se však vyrábí z obnovitelných materiálů, například z polylaktidu z kukuřice 
nebo celulózy z krátké bavlny. 

Polyetylentereftalát (PET): nejběžnější termoplastická polymerová pryskyřice ze 
skupiny polyesterů; používá se ve vláknech pro výrobu oděvů a nádob na tekutiny a 
potraviny. 

Polymer: molekula, jejíž struktura sestává z řad opakujících se jednotek, od níž se 
odvozuje její vysoká relativní molekulová hmotnost a souvisejících charakteristiky 
(například houževnatost a viskoelasticita). 

Rozšířená odpovědnost výrobce: v souladu s tímto konceptem jsou společnosti 
produkující výrobky rovněž odpovědné za jejich řízení na konci jejich životního cyklu a 
po té, co se z nich stane odpad. 

Stav, kdy odpad přestává být odpadem: podle rámcové směrnice Komise 2008/98/ES 
o odpadech určitý konkrétní odpad přestává být odpadem po té, kdy prošel procesem 
zpětného získání materiálu (včetně recyklace) a je v souladu s konkrétními kritérii pro 
specifické materiály. 

Systém zálohování a zpětného odběru: přirážka k ceně produktu při nákupu a vratka 
této částky při vrácení obalu. Cílem režimu je omezit znečištění různého druhu 
vytvářením pobídek podporujících vrácení produktu. 

Trestný čin proti životnímu prostředí: do této kategorie trestných činů spadají 
i nelegální zásilky a vypouštění odpadu do vzduchu, vody nebo půdy, nezákonný 
obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a nelegální obchod s látkami, které 
poškozují ozonovou vrstvu. 

Upozornění na trestnou činnost související s odpady: projekt odpadové jednotky 
pravidelně zveřejňuje zprávy, které analyzují trestné činy související s odpady, které 
jsou prezentovány v médiích. Trestná činnost související s plastovým odpadem je 
jedním z hlavních typů zjištěných trestných činů. Upozornění také uvádí, zda se na 
trestné činnosti podílejí organizované zločinecké skupiny. 

Výluh: tekutina, která rozpustila nebo pojala látky škodlivé pro životní prostředí, které 
mohou životní prostředí infiltrovat. Je nejčastěji využíván v kontextu skládkování 
rozložitelného nebo průmyslového odpadu. 
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Využití: veškeré činnosti uvedené v příloze IIB směrnice o odpadech (74/442/EHS). 
Tato širší definice uvádí 13 různých činností, zejména recyklaci/reklamaci kovů a 
regeneraci kyselin a zásad. 

Zásada „znečišťovatel platí“: koncept spočívající v tom, že osoba nebo organizace, 
která způsobuje znečištění, by měla za nápravu škod, které způsobuje, platit. 
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Tým EÚD 
Přezkum EÚD – opatření EU ke zvládnutí problematiky plastového odpadu 

Tento přezkum přijal senát I, který se zaměřuje na udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a jemuž předsedá člen EÚD Samo Jereb. Auditní úkol vedl tentýž člen a podporu 
mu poskytovali vedoucí kabinetu Kathrine Hendersonová, tajemnice kabinetu 
Jerneja Vrabičová, vyšší manažer Michael Bain, vedoucí úkolu Lucia Roşcaová, zástupce 
vedoucího úkolu Joanna Kokotová a auditoři Paolo Braz a Marika Meisenzahlová.  

 

V důsledku pandemie covid-19 a souvisejících přísných karanténních opatření nebylo 
možno zhotovit žádný snímek auditního týmu. 
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Programové vybavení nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového 
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EÚD žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami 
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Používání loga Evropského účetního dvora 

Logo Evropského účetního dvora nesmí být použito bez předchozího souhlasu 
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EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1

Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

V rámci toho přezkumu jsme se zaměřili na reakci 
EU na rostoucí problém plastového odpadu  
s důrazem na odpad z plastových obalů. Strategie 
EU z roku 2018 pro plasty navrhuje opatření, 
jejichž cílem je zlepšit recyklovatelnost, sběr, 
třídění a recyklovaný obsah plastových produktů. 
Revidovaná směrnice o obalech a obalových 
odpadech stanoví nové cíle pro recyklaci 
plastových obalů pro rok 2025 (50 %) a 2030 
(55 %). Nová přísnější pravidla pro vykazování 
pravděpodobně povedou k poklesu průměrné 
vykázané míry recyklace plastových obalů v EU. 
I u plastových obalů, nejrozpracovanější části 
strategie pro plasty, bude k překlenutí značné 
mezery mezi stávající mírou recyklace  
a mírou, k níž se musíme dopracovat v horizontu 
pouhých pěti až deseti let, nutné soustředěné  
úsilí zainteresovaných subjektů na úrovni EU  
i členských států. 
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