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Příloha č. 3 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb. 

Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které 

nesplňují kritéria § 13 odst. 2 zákona 
(tj. nedosahují opakovaného použití alespoň 55 % hmotnostních) 

  

Údaje v tabulce se vyplňují v tunách 

  1 2 3 4 5 5a 5b 6 7 8 

Materiál Výroba Dovoz a 

přeshraniční 

přeprava 

Vývoz Uvedeno 

na trh 

Uvedeno 

do oběhu 

Nevyužité 

skladové 

zásoby 

obalů 

vdaném 

roce 

Využité 

skladové 

zásoby 

obalů z 

minulého 

roku 

Povinnost 

zajištěna 

dodavatelem 

Povinnost 

přenesena 

na 

odběratele 

Obaly, za něž 

nese osoba 

odpovědnost 

Sklo                     

Plasty PET                     

PVC                     

PE                     

PP                     

PS                     

Jiné                     

Celkem                     

Papír a lepenka                     

Kovy FE                     

AL                     

Celkem                     

Kompozitní materiály 

ostatní1)  

                    

Dřevo                     

Jiné                     

Prodejní obaly určené 

spotřebiteli 

                    

Celkem                     

   

https://www.fulsoft.cz/33/641-2004-sb-vyhlaska-o-rozsahu-a-zpusobu-vedeni-evidence-obalu-a-ohlasovani-udaju-z-teto-evidence-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2018-uniqueidLDdwXXEYhyOlD8jGAK9LpLCNwphGbG4m1bRoK31rJyTRDsaXhNt4KcjgG9xRIHWjkaei9FWOr7U/


 Příručka pro oblast životního prostředí 
 
 

F – nakládání s obaly Datum vydání:  prosinec 2017 Část F, příloha č. 3, strana 2 
 

DRUHÁ ČÁST TABULKY 

Údaje v tabulce se vyplňují v tunách (vyjma údajů ve sloupcích č. 17 a 18). 

  

 9 10 11 12 13 14 15 15a 16 17 18 19 

VYUŽITO Recyklace 

%  

Využití 

%  

Odstraněno 

Materiál Obaly, za něž 

nese osoba 

odpovědnost 

Zpětně 

odebráno 

Opakovaně 

použito 

Základ 

povinnosti 

Recyklace 

celkem 

Z toho 

organická 

recyklace 

Energetické 

využití 

Spalování ve 

spalovnách 

odpadů s 

energetickým 

využitím 

Využití 

celkem 

Sklo                         

Plasty CELKEM                         

Papír a lepenka                         

Kovy FE                         

AL                         

Celkem                         

Kompozitní materiály 

ostatní1)  

                        

Dřevo                         

Jiné                         

Prodejní obaly určené 

spotřebiteli 

                        

Celkem                         

 

Vysvětlivky: 

1) Kompozitní materiály ostatní - kompozitní materiály, ve kterých žádná z materiálových skupin, z nichž je kompozitní materiál složen, nepřevyšuje 70% jeho hmotnosti; 

kompozitní materiály, ve kterých některá z materiálových skupin (např. plasty, papír, sklo, kovy) převyšuje 70 % hmotnosti tohoto kompozitního materiálu, se zařazují do této 

převládající materiálové skupiny.  

Sloupec 1 

Celková hmotnost obalů, které byly osobou vyrobeny a následně uvedeny na trh v ČR nebo vyvezeny z ČR; včetně hmotnosti obalů, které byly v daném ohlašovacím roce vyrobeny 

a uvedeny na trh prodejem odběrateli, avšak v daném ohlašovacím roce ještě nedošlo k jejich vyexpedování ze závodu či skladu (zde se neuvádějí obalové prostředky) 

Sloupec 2 

Celková hmotnost obalů dovezených ze států mimo EU + hmotnost obalů přepravených ze států EU do ČR 

Sloupec 3 

Celková hmotnost obalů vyvezených z ČR, bez ohledu na to, zda do státu EU nebo do státu mimo EU 

Sloupec 4 

Sloupce (1+2-3) 
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Sloupec 5 

Celková hmotnost obalů nakoupených v ČR a dále distribuovaných v daném roce v ČR 

Sloupec 5a 

Celková hmotnost naplněných obalů, které již byly v daném ohlašovacím roce uvedeny na trh nebo do oběhu prodejem odběrateli, avšak v daném ohlašovacím roce ještě nedošlo k 

jejich vyexpedování ze závodu či skladu (zde se neuvádějí obalové prostředky) 

Sloupec 5b 

Celková hmotnost naplněných obalů, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu v minulém ohlašovacím roce prodejem odběrateli, avšak v daném ohlašovacím roce teprve došlo k 

jejich vyexpedování ze závodu či skladu (zde se neuvádějí obalové prostředky) 

Sloupec 6 

Do řádku se vyplní: 

a) celková hmotnost obalů, uvedených osobou na trh nebo do oběhu, za které byla povinnost zajištěna dodavatelem  

b) název a IČO dodavatele nebo dodavatelů, kterými byla tato povinnost zajištěna  

Sloupec 7 

Do řádku se vyplní: 

a) celková hmotnost obalů uvedených osobou na trh nebo do oběhu, za které byla povinnost přenesena na jinou osobu, ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona  

b) název a IČO odběratele nebo odběratelů, na které byla tato povinnost přenesena  

Sloupec 8 

Sloupce (4+5-5a+5b-6-7) 

Sloupec 9 

Opíše se číselný údaj ze sloupce 8 předchozí tabulky 

Sloupec 10 

Celková hmotnost zpětně odebraných obalů 

Sloupec 11 

Celková hmotnost opakovaně použitých obalů 

Sloupec 12 

Sloupce (9-11); celková hmotnost odpadů z obalů, pro něž má osoba povinnost zajistit recyklaci a využití 

Sloupce 13, 14 a 15 

Celková hmotnost odpadů z obalů, s nimiž bylo naloženo v souladu s definicemi uvedenými v § 4 odst. 1 písm. c) zákona 

Sloupec 15a 

Celková hmotnost odpadů z obalů spálených ve spalovnách odpadů s energetickým využitím 

Sloupec 16 

Sloupce (13+15+15a) 

Sloupec 17 

Sloupce (13/12) * 100 

Sloupec 18 

Sloupce (16/12) * 100 

Sloupec 19 

Hmotnost odpadů z obalů odstraněných ve smyslu zákona o odpadech 


