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VI. 

Vypořádání mezirezortního připomínkového řízení 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 
pozdějších předpisů 

Mezirezortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 28. ledna až 25. února 2016.  

 

Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání 

UPV Bez připomínek.  
UZSI Bez připomínek.  
SÚJB Bez připomínek.  
Komora-ČKAIT Bez připomínek.  
Kr-královehradecký Bez připomínek.  
Komora-ČSK Bez připomínek.  
KUK Bez připomínek.  
Kr-zlínský Bez připomínek.  
ÚOOÚ Bez připomínek.  
MZV 1. K bodu 3 návrhu (k § 2): 

 
MZV doporučuje doplnit předmětné ustanovení o definici 

pojmu „lehké plastové nákupní tašky“, a to buď do nově 
doplněného písmene „o“ § 2 návrhu, nebo jako obsah písmene 
„n“ a stávající obsah písmene „n“ označit jako písmeno „o“. 
 
Odůvodnění: 
 
Předkládaná novela zákona provádí směrnici 94/62/ES, ve 
znění směrnice 2015/720, která byla přijata za účelem 
regulace/omezení spotřeby plastových nákupních tašek, a která 
definuje pojem „lehká plastová nákupní taška“. Uvedený pojem 

Akceptováno. 
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v  předkládané novele zákona chybí (aniž by tím byla dotčena 
plná transpozice směrnice), neboť se ČR rozhodla využít 
možnosti zavést opatření pro snížení spotřeby veškerých 
plastových tašek, nikoliv jen těch lehkých. Proto, i když návrh 
novely zákona s uvedeným pojmem nepracuje, pro účely 
budoucí povinnosti informovat Komisi o roční spotřebě lehkých 
plastových tašek (viz čl. 4 odst. 1a výše uvedené směrnice) 
navrhuje MZV předmětnou definici do návrhu zákona doplnit. 

MZV 2. Ke zvláštní části Důvodové zprávy - k bodu 3 (§ 2): 
 

Z důvodu větší přehlednosti navrhuje MZV doplnit 
předmětnou část Důvodové zprávy o vysvětlení způsobu 
provedení definice „plastu“, obsažené v § 2 písm. m).  

Akceptováno. 
 

MŠMT Bez připomínek.  
Hrad Pokud jde o zákaz poskytovat bezplatně odnosné tašky i 

v případě, že jejich tloušťka přesahuje 50 mikronů, obsažený 
v bodě 4 návrhu novely zákona, který takto překračuje rámec 
implementované směrnice, doporučuje se v důvodové zprávě  
namísto pouhého obecného názoru předkladatele uvést 
podrobnější ekonomický rozbor, z něhož bude zřejmé, že se 
obchodníkům ekonomicky vyplatí nakupovat odnosné plastové 
tašky o tloušťce větší než 50 mikronů a dávat je zákazníkům 
zdarma; pouze v tomto případě by navržené opatření, 
překračující rámec směrnice Evropské unie, bylo opodstatněné. 

Akceptováno. 
Na základě uplatněných připomínek bude zákaz 
bezplatného poskytování plastových odnosných 
tašek omezen na lehké plastové odnosné tašky 
(tloušťka stěny do 50 mikronů) s výjimkou velmi 
lehkých plastových tašek. 

MSP K čl. I, bodu 6, § 6 
Z dotčeného ustanovení vyplývá povinnost označit biologicky 
rozložitelné nebo kompostovatelné plastové odnosné tašky. 
S ohledem na záměr omezit plýtvání plastovými taškami 
obecně, dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné stanovit 
přechodné období, které  
by umožňovalo na trhu po určitou dobu ponechat tyto plastové 
tašky bez požadovaného označení. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná povinnost se uplatní až s vydáním 
vyhlášky MŽP, která stanoví specifikace štítků 
nebo známek, jimiž budou povinně označovány 
biologicky rozložitelné a kompostovatelné 
plastové odnosné tašky. Přitom tato vyhláška 
nemůže být vydána současně se zákonem, ale 
teprve v návaznosti na vydání prováděcího aktu 
Komise, k čemuž by mělo dojít do 27. 5. 2017. 
U této vyhlášky pak bude dostatečná 
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legisvakanční doba – srov. čl. 8a směrnice 
druhý pododstavec. Přechodné ustanovení 
v zákoně za těchto okolností není potřebné. 

MSP K čl. I, bodu 17 
S ohledem na prováděnou změnu doporučujeme slovo „slovo“ 
nahradit slovem „písmeno“  
a slovo „slovem“ nahradit slovem „písmenem“. 

Akceptováno. 

MMR Bez připomínek.  
NKÚ Bez připomínek.  
Kr-jihomoravský Bez připomínek.  
ČTU Bez připomínek.  
NSOUD Bez připomínek.  
MPSV Bez připomínek.  
Kr-olomoucký Bez připomínek.  
Kr-liberecký Bez připomínek.  
ČBÚ Bez připomínek.  
BIS Bez připomínek.  
ČÚZK Bez připomínek.  
ÚOHS Bez připomínek.  
ÚVČR-RVV 

Zásadní: 

Požadujeme upustit od zákazu bezplatného poskytování 
plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků 
spotřebiteli. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že problematika produkce odpadů má být 
realizována jinými motivačními prostředky než autoritářským, 
sankčním zákazem. Vedle toho poukazujeme na skutečnost, že 
již dnes většina obchodních řetězců plastové tašky prodává. 

 Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Na základě připomínek uplatněných v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení MŽP 
povinné zpoplatnění vztáhlo pouze na lehké 
plastové odnosné tašky s výjimkou velmi 
lehkých plastových odnosných tašek, čímž byla 
výrazně omezena působnost předmětného 
ustanovení. 
 
Domníváme se, že zákaz bezplatného 
poskytování lehkých plastových odnosných 
tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli je 
nejvhodnějším způsobem transpozice směrnice 
(EU) 2015/720, kterou se mění směrnice 
94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby 
lehkých plastových nákupních tašek. Dalším 
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možným způsobem transpozice je přistoupení 
k zavedení národních cílů na snížení spotřeby 
lehkých plastových tašek, což vzhledem 
k absenci spolehlivých dat o aktuální spotřebě 
v ČR a vzhledem k absenci evropské metodiky 
pro výpočet spotřeby nese riziko sankcí v rámci 
případného infringementového řízení. Směrnice 
umožňuje také použití omezení při uvádění 
plastových tašek na trh v rámci odchylky od 
článku 18 pod podmínkou, že tato omezení jsou 
přiměřená a nediskriminační. Tuto možnost 
však MŽP nehodlá prosazovat, neboť při 
zákazu uvádění lehkých plastových odnosných 
tašek na trh hrozí jejich nahrazení tlustšími 
taškami, které při jednorázovém použití více 
zatěžují životní prostředí. O zákazu všech 
plastových odnosných tašek (byť například 
s možnou výjimkou pro velmi lehké) MŽP také 
neuvažuje, neboť alternativy k plastovým 
taškám prokazatelně nezaručují příznivější vliv 
na životní prostředí. Při realizaci takové varianty 
by navíc hrozilo zvýšení nákladů za alternativní 
odnosné tašky, které by spotřebiteli 
nezaručovaly srovnatelné vlastnosti. 
 

Praha Bez připomínek.  
NBÚ Bez připomínek.  
GAČR Bez připomínek.  
ČNB Bez připomínek.  
ÚVČR-VÚV Bez připomínek.  
UZSVM Bez připomínek.  
SSHR Bez připomínek.  
NSSOUD Bez připomínek.  
Kr-pardubický Bez připomínek.  
Kr-jihočeský Bez připomínek.  
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MD Bez připomínek.  
MO Bez připomínek.  
MK K účinnosti bodu 6 (k § 6 odst. 2 a 3) a bodu 12 (k § 44 

odst. 2 písm. e)) 

Podle důvodové zprávy k návrhu zákona závisí praktická 
využitelnost ustanovení  
o zvláštních opatřeních týkajících se biologicky rozložitelných a 
kompostovatelných plastových nákupních tašek na prováděcím 
předpisu, který však bude vydán až ve vazbě  
na prováděcí akt Evropské unie.  

Podle čl. III (Účinnost) by však body 6 a 12 měly nabýt 
účinnosti už 15. listopadu 2016. Podle čl. 8a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720, kterou se mění 
směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek, přijme Evropská komise takový 
prováděcí akt nejpozději do 27. května 2017. Z čl. 8a směrnice 
dále vyplývá, že členské státy zajistí, aby do 18 měsíců po přijetí 
uvedeného prováděcího aktu byly biologicky rozložitelné a 
kompostovatelné plastové nákupní tašky označeny štítky.  

V tomto smyslu proto považujeme datum účinnosti bodů 6 a 12 
v souvislosti s ustanovením čl. 8a směrnice za předčasné, neboť 
jejich praktická využitelnost bude v případě nepřijetí prováděcího 
předpisu před účinností zákona (tj. před 15. listopadem 2016) 
nulová. I s ohledem na to, že směrnice dává členským státům 
poměrně dlouhou lhůtu (18 měsíců od přijetí prováděcího aktu 
Komise) k zajištění shora uvedených zvláštních opatření, 
doporučujeme proto zvážit posunutí účinnosti těchto bodů na 
pozdější dobu, resp. na datum po 27. květnu 2017. 

Vysvětleno.  
 
V případě nepřijetí prováděcího právního 
předpisu bude stanovená zákonná povinnost 
fakticky neúčinná. Zároveň však navržené 
řešení poskytuje určitou flexibilitu pro případ, že 
by EK přijala prováděcí akt výrazně dříve. 
Ačkoliv je takový krok ze strany EK spíše málo 
pravděpodobný a účinnost předmětného 
ustanovení by zřejmě mohla být posunuta, MŽP 
k tomu nevidí důvod, neboť dokud nebude platit 
prováděcí předpis, nebude ustanovení 
představovat žádnou reálnou povinnost. 
Vzhledem k nejistému okamžiku přijetí 
prováděcího aktu EK by taktéž bylo obtížné 
určit, o jakou dobu by měla být účinnost 
předmětného ustanovení odložena. 
 
 

MZD Bez připomínek.  
Kr-vysočina Bez připomínek.  
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ASO Bez připomínek.  
MF Zásadní připomínky: 

1. K bodu 3 (§ 2 písm. n)): V novém písmenu n) se beze 
zbytku přejímá text směrnice a uvádí se dle ní i podmínky 
charakterizující velmi lehkou plastovou odnosnou tašku, 
konkrétně pak, že je poskytována jako obal pro volně ložené 
potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání 
potravinami. Pokud není splněna podmínka, že napomáhá 
zabránit plýtvání, pak by se nejednalo o velmi lehkou 
plastovou odnosnou tašku. V takovém případě není na ní 
možno uplatnit výjimku připouštěnou směrnicí z povinnosti 
zpoplatnění a nemohla by být poskytována zdarma. 
Z praktického pohledu je obtížné vymezit případ, kdy obal 
pro volně ložené potraviny může zabránit plýtvání 
potravinami. To by bylo možné např. u krájených 
potravinářských výrobků, kdy by spotřebitel nebyl vázán ke 
koupi celého produktu.  
Uplatnění neurčitého pojmu „zabránit plýtvání potravinami“ 
vytváří prostor pro subjektivní posuzování naplnění či 
nenaplnění definice tašek, které budou moci být 
poskytovány bezplatně. To je v důsledku v rozporu se 
základními principy správního řízení, tj. rovného přístupu a 
předvídatelnosti.  Důvodová zpráva v tomto směru 
neposkytuje žádné vysvětlení. Zmiňovaného textu směrnice 
je navíc nesystematicky použito u novelizačního bodu 4. 
Definice lehké plastové tašky by měla být jednoznačná. 
Požadujeme proto vysvětlení doplnit. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Při výkladu tohoto ustanovení bude 
zohledňováno především účelové určení těchto 
sáčků. Pokud v prodejní ploše jsou k dispozici 
plastové sáčky nedosahující tloušťky 15 
mikronů pro volně ložené potraviny, které jsou 
prodávány bez jakéhokoliv obalu, považují se 
v této prodejně všechny tyto sáčky za velmi 
lehké plastové tašky. Za zabránění plýtvání 
s potravinami se považuje možnost koupě 
přesného množství kusů namísto nutnosti 
koupě většího balení. Pokud však spotřebitel 
sáček použije za jiným účelem, než je 
hygienická bariéra nebo zabránění plýtvání 
potravinami, bude se sáček nedosahující 15 
mikronů vzhledem k jeho účelovému určení 
v daném obchodě stále považovat za velmi 
lehkou plastovou nákupní tašku. 
 
Pokud jsou sáčky nedosahující 15 mikronů 
v prodejně, kde sáčky nelze použít jako 
hygienickou bariéru nebo za účelem zabránění 
plýtvání potravinami, nejsou považovány za 
velmi lehké plastové tašky.  
 
Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy.  

MF 2. K bodu 4 (§ 3 odst. 3): Článek 4 odst. 1a písmeno b) 
směrnice uvádí, že členské státy k omezení spotřeby 
lehkých plastových nákupních tašek přijmou nástroje 
zajišťující, aby nebyly lehké plastové nákupní tašky v místě 

Neakceptováno – Rozpor. 
 
V rámci jednání k vypořádání připomínek 
navrhlo MF dvě alternativní řešení, neboť 
předmětné ustanovení podle názoru MF  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WHZHOR)



7 
 

prodeje zboží nebo produktů poskytovány bezplatně. 
Takovým nástrojem podle předkladatele zákona je nový 
odstavec § 3 návrhu zákona. Z textu důvodové zprávy k 
tomuto návrhu vyplývá, že prodejce plastové odnosné tašky 
bude prodávat (uvedení samostatné položky na účtence), 
a proto by měl tyto tašky nabízet za cenu sjednanou v 
souladu s cenovými předpisy.  Tzn. včetně označení zboží 
cenou vztaženou k určeným podmínkám a platnou v 
okamžiku nabídky ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 
zákona o cenách. To mimo jiné znamená, že se musí 
jednat o informaci o ceně včetně DPH. Na paragonu 
(daňovém dokladu) bude muset být uvedena cena bez 
daně a následně souhrnný základ daně včetně výpočtu 
daně připadající na zboží se základní sazbou DPH. 

Vzhledem k tomu, že předkladatel neuvádí žádné údaje o 
ceně tašky od výrobce, nelze učinit žádný závěr o možné 
ceně (cenách) tašek při prodeji spotřebitelům, ani zda toto 
může mít nějaký dopad na úroveň spotřebitelských cen. 
Podmínku, že zboží nesmí být poskytováno bezplatně, 
cenové předpisy neznají. Tak, jak je uveden v návrhu text 
tohoto odstavce, se lze domnívat, že tímto postupem je 
určena spodní hranice ceny a realizovaná cena musí být 
tedy vyšší než nula (např. 0,01 Kč). V souvislosti s návrhem 
tohoto nového odstavce upozorňujeme, že zpoplatněným 
poskytováním spotřebiteli může být i takováto cena, která 
nebude v rozporu s cenovými předpisy. Taška bude 
zpoplatněna, směrnici bude vyhověno, ale předpokládaný 
efekt z tohoto zpoplatnění bude minimální a nepovede k 
úsporám v podobě snížení počtu používaných plastových 
tašek. Podotýkáme, že součástí předkládaného materiálu by 
měla být také analýza nákladů výroby a spotřeby tašek a na 
to navazující rozbor předpokládané účinnosti navrhovaného 

zasahuje do působností  zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění, a vytváří právní 
nejistotu v oblasti sankcionování prodejců. 
 
Prvním navrhovaným řešením je stanovení 
poplatku, který platí prodejce při předání tašky 
spotřebiteli. Tento poplatek by minimálně z části 
byl příjmem SFŽP a jeho výše by byla 
stanovena prováděcím právním předpisem. 
Poplatek by pak prodejce musel promítnout do 
ceny tašky, aby byl splněn požadavek směrnice 
týkající se zákazu bezplatného poskytování. 
 
Druhým navrhovaným řešením je zavedení 
povinnosti pro prodejce nabízet lehké plastové 
odnosné tašky v místě prodeje výrobků 
spotřebiteli za náhradu odpovídající 
pořizovacím nákladům. Výši náhrad by MŽP 
stanovilo prováděcím právním předpisem. 
 
MŽP s výše uvedenými návrhy nesouhlasí, 
neboť obě řešení navrhovaná MF představují 
zbytečnou administrativní zátěž pro podnikatele. 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že při 
přípravných jednáních k tomuto návrhu zákona 
možnost zavedení poplatku pro prodejce 
v rámci implementace směrnice ze stejného 
důvodu důrazně odmítlo MPO. 
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legislativního opatření. 

Jsme toho názoru, že správnou formou nástroje, který zajistí 
jejich bezplatné poskytování, je poplatek stanovený 
zákonem o obalech nebo doporučujeme navrhnout úpravu 
textu odstavce tak, aby plastové tašky byly poskytovány za 
úhradu ve výši nákladů souvisejících s jejich pořízením. 

MF 3. Za § 41 navrhujeme vložit nový § 41a, který bude znít: 
„§ 41a 

Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly 
a odpady z obalů, Generální ředitelství cel poskytuje na 
vyžádání Ministerstvu životního prostředí a České inspekci 
životního prostředí ze svých evidencí tyto informace o 
dovozech ze zemí, které nejsou členy Evropské unie 

a) identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to obchodní 
firmu nebo jméno včetně identifikačního čísla, popřípadě 
název, a sídlo, 

b) datum dovozu  

c) hrubou a čistou hmotnost zásilky, 

d) zbožový kód, 

e) druh a počet nákladových kusů, 

f) popis zboží, 

g) stát, z něhož byl obal dovezen, 

Akceptováno. 
 
Včetně dodatečně zaslané úpravy ze strany MF. 
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h) měrnou jednotku a její počet.“. 

Pro řádné vykonávání kontrol u subjektů je v určitých 
případech nezbytné znát i možné dovozy ze zemí, které 
nejsou členy EU. Současná právní úprava zákona o obalech 
neumožňuje tyto informace Ministerstvu životního prostředí 
a České inspekci životního prostředí poskytovat, protože je 
Celní správa, obecně při provádění celního řízení, vázána 
mlčenlivostí dle daňového řádu. Mlčenlivost může být 
prolomena ustanovením ve speciálním zákonu (myšleno 
zákon o obalech), kde bude jasně definováno komu, kdy a 
jaké údaje se poskytnou. Domníváme se, že státní správa 
musí být schopna se navzájem podporovat při prosazování 
zákonů ČR a legislativy EU, a to včetně výměny či 
poskytování údajů o skutečnostech, které má ve své 
evidenci. 

MF 4. K bodu 11 (§ 44 odst. 2): V tomto bodě se nově specifikuje 
správní delikt jako porušení § 3 odst. 1, ve kterém je 
stanoveno, že osoba, která uvádí na trh obal, je povinna 
zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při 
dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při 
zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného 
konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, 
který je nutno odstranit.  
Z hlediska vymezení správního deliktu považujeme toto 
ustanovení za velmi problematické. Vymezení základní 
skutkové podstaty je totiž natolik neurčité, že každá povinná 
osoba si může tuto povinnost vykládat jiným způsobem a 
mít za to, že ustanovení tohoto zákona dodržela. Toto 
vymezení skutkové podstaty správního deliktu bude velmi 
ztěžovat i práci kontrolního orgánu, který by si musel 

Vysvětleno. 
Navrhována je pouze legislativně technická 
úprava již platného ustanovení, která reaguje na 
doplnění další povinnosti do dosavadního § 3 
v podobě nového odstavce 3. Revize stávajících 
skutkových podstat správních deliktů není 
předmětem této novely zákona o obalech.  
 
Preventivní ustanovení týkající se 
nadrozměrných obalů nelze definovat úžeji, 
neboť obaly plní širokou škálu funkcí, jejichž 
zdárné splnění závisí na mnoha faktorech.  
 
Obecná povinnost uvedená v § 3 odst. 1 je dále 
rozvinuta v ČSN EN 13428 Obaly – Specifické 
požadavky na výrobu a složení – Prevence 
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stanovit ohledně podmínek deliktní odpovědnosti nějakou 
metodiku na základě vlastního uvážení, ale tato úvaha by se 
pohybovala mimo zákonné vymezení (jelikož žádné není). 
Nakonec se jeví, že se jedná o nevymahatelné ustanovení. 

snižováním zdrojů. Na základě této normy, musí 
ten, kdo výrobek zabalí, zvážit (a obhájit) v 
souvislosti s typem obalu, který chce používat, 
všechna tzv. funkční kritéria. Ty tato norma 
definuje jako: Ochrana výrobku; Proces výroby 
obalu; Proces balení / plnění; Logistika (včetně 
přepravy, skladování a manipulace); 
Předkládání výrobku k prodeji a marketing; 
Přijetí uživatelem / spotřebitelem; Informace; 
Bezpečnost; Legislativa; Ostatní hlediska. 

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že zvážení, 
respektive obhájení výše uvedených funkčních 
kritérií je relativně nenáročné. Zde je ale nutné 
uvést, že tato „volnost“ je do jisté míry 
opodstatněná, neboť pro jeden a ten samý 
výrobek mohou být splněna různá funkční 
kritéria, která se odvíjí od nakládání s tímto 
výrobkem, resp. jeho cesty ke spotřebiteli.  

Kupříkladu pro čerstvé potraviny, které mají 
velice omezenou dobu trvanlivosti, je jistě 
zapotřebí méně sofistifikovaný obal než pro ty 
samé potraviny prodávané s garancí 
prodloužené doby trvanlivosti. Tu totiž zajišťuje 
především obal.  

K prokázání splnění povinnosti podle § 3 odst. 1 
je nutné kontrolnímu orgánu předložit 
technickou dokumentaci dle § 5 zákona o 
obalech, ve které je splnění § 3 odst. 1 popsáno 
ve vztahu k požadavkům na obal.  

MF 5. K důvodové zprávě: V rámci vyčíslení dopadů na státní 
rozpočet a veřejné rozpočty požadujeme do textu materiálu 
doplnit, že jednorázové navýšení nákladů v souvislosti s 

Akceptováno. 
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realizací osvětové kampaně ve výši 324 800 Kč (včetně 
plánovaného opakování) bude uhrazeno v rámci 
narozpočtovaného limitu prostředků pro kapitolu MŽP na 
příslušný rok. Obdobně požadujeme doplnit v textu, že 
jednorázové navýšení nákladů spojené s vytvořením 
formuláře ISPOP (24 960 Kč) a jednorázové náklady na 
vytvoření dvou nových ohlašovacích formulářů do systému 
ISPOP a úpravu systému ISOH ve výši 660 000 – 1 060 000 
Kč budou uhrazeny v rámci narozpočtovaného limitu 
finančních prostředků pro kapitolu MŽP na příslušný rok. 

MF 6. V důvodové zprávě, části 1.3.1. jsou vyčísleny dopady na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty v případě zahájení 
infringementového řízení ze strany EK. Požadujeme do textu 
rovněž doplnit, z jaké kapitoly by byly tyto náklady na státní 
rozpočet hrazeny. 

Akceptováno. 
  

MF 7. V  důvodové zprávě, části 1.3.2, tabulce 2 je u varianty 1 a 3 
uvedeno a vyčísleno jako přínos pro státní rozpočet (a 
současně u tabulky 6 v části 3.3.2) zabránění hrozícího 
infrigementového řízení. Požadujeme, aby nebylo jako 
pozitivní dopad na státní rozpočet uváděno to, že ČR nebude 
platit pokutu. V tomto případě nelze s uvedenou částkou 
počítat jako s úsporou státního rozpočtu, kterou předložený 
návrh zákona přináší. 

Akceptováno. 
 

MF Připomínka: 

8. K materiálu obecně: Upozorňujeme, že pro předložení 
vládě je třeba materiál doplnit o návrh prováděcích předpisů 
(popř. jejich tezí), jejichž vydání se v souvislosti s 
předkládanou novelou předpokládá (viz čl. 10 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády). 

 
Akceptováno. 
 
Bude doplněno. 

MF 9. Upozorňujeme, že podle změn v Legislativních 
pravidlech, které vláda schválila dne 3. 2. 2016, má být 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace přílohou 
důvodové zprávy. Ve vlastní důvodové zprávě se pak uvedou 

Vysvětleno. 
 
Struktura důvodové zprávy bude ponechána, 
neboť materiál k danému návrhu zákona byl 
rozeslán do MPŘ ještě před přijetím předmětné 
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shrnutí závěrečné zprávy s tím, že v podrobnostech se na 
závěrečnou zprávu odkáže (viz čl. 9 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády). 

novely Legislativních pravidel vlády.  

MF 10. K bodu 1 (§ 1 odst. 1): Uvedené doplnění považujeme za 
zbytečnou kazuistiku - omezování spotřeby plastových tašek 
lze podřadit pod stávající účel zákona (předcházení vzniku 
odpadů a snižování jejich objemu). Doporučujeme 
navrhovaný text do § 1 odst. 1 nedoplňovat. 

Vysvětleno. 
Navrhované doplnění má význam pro 
transpozici směrnice (viz rozdílová tabulka). Bez 
tohoto doplnění by nebylo možné upravit 
poznámku pod čarou č. 2, neboť poznámky pod 
čarou se samostatně nenovelizují. 

MF 11. K bodu 1 (poznámka pod čarou): Doporučujeme poznámku 
pod čarou č. 2 vypustit. Poznámky pod čarou nejsou 
normativního charakteru a představují zatížení legislativního 
textu, navíc s následným rizikem jejich neaktuálnosti. V rámci 
daňové legislativy je dlouhodobě usilováno o omezení 
poznámek pod čarou jak jejich postupným rušením ve 
stávajících předpisech, tak nedoplňováním nových v rámci 
novelizací a nových předpisů, což by bylo vhodné i v 
předpisech jiných odvětví. 

Vysvětleno. 
Poznámka č. 2 má význam pro transpozici 
směrnice (viz rozdílová tabulka). 

MF 12. K bodu 14 (§ 44 odst. 5): Doporučujeme větu na konci tohoto 
ustanovení vypustit. To, že bezplatné poskytování lehkých 
plastových tašek není v rozporu s § 3 odst. 3, vyplývá již z 
textu tohoto ustanovení. Zde je to tedy uvedeno nadbytečně. 

Akceptováno. 

MF 13. Za bod 18 doporučujeme vložit nový bod 19, který bude znít: 
„19. V § 46 odst. 1 se slova „g) a h)“ nahrazují slovy „h) a i).“. 
Dosavadní body 19 až 22 označit jako body 20 až 23. 

S ohledem na přidání nového písmene e) do § 44 odst. 2 (bod 
12 návrhu zákona) a souvztažné změny stávajících písmen v 
tomto odstavci, bylo opomenuto zapracovat změnu do § 46 odst. 
1 současného znění zákona. 

Akceptováno. 

MF 14. K bodu 19 a 20 (§ 50): V nově vložených slovech zřejmě 
chybí odst. 2, správně by mělo být „§ 6 odst. 2 a 3“. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě změny v jednom 
ustanovení, doporučujeme je pro větší přehlednost uvést 
jako jediný bod a to následovně: „V § 50 odst. 2 se slova „§ 

Vysvětleno. 
Celý rozsah prováděcího právního předpisu je 
stanoven v § 6 odst. 3 (vč. způsobu označování 
biologicky rozložitelných a kompostovatelných 
plastových odnosných tašek). Dva novelizační 
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15 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 2 a 3, § 15 odst. 3 a § 
23 odst. 5“. 

body jsou nutné kvůli dělené účinnosti. 

MF 15. K Čl. II Přechodná ustanovení: Vzhledem k dělené účinnosti 
a v zájmu jednoznačnosti doporučujeme v obou bodech 
tohoto ustanovení vypustit slova „ nabytí účinnosti tohoto 
zákona“ a nahradit je slovy „1. ledna 2018“. 

Akceptováno. 

MF 16. V důvodové zprávě obecné části, bodu 2.3.1. na str. 17 je 
třeba zaměnit označení „poplatek za zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů“ za jiné označení. V daném 
případě se o poplatek nejedná, jde o soukromoprávní úplatu 
(cenu) hrazenou autorizované obalové společnosti. 

Akceptováno. 

MF 17. V důvodové zprávě, zvláštní části, bodu 2 na str. 33 je třeba 
doplnit slova (§ 2 písm. l)), aby bylo zřejmé, kterého 
paragrafu se tato úprava týká. 

Akceptováno. 

MF 18. Ve vyhodnocení dopadů postrádáme vyčíslení dopadů ze 
zpoplatnění plastových odnosných tašek pro spotřebitele. 
Tato informace by měla být doplněna. 

Vysvětleno. 
Vyčíslení nelze provést, neboť navrhovaná 
právní úprava nestanovuje pevnou cenu za 
poskytnutou tašku a obchodník si její výši může 
zvolit sám. 

Kr-moravskoslezský Bez připomínek.  
ČSÚ Bez připomínek.  
HKČR Obecné zásadní připomínky k předloženému materiálu 

Hospodářská komora České republiky žádá předkladatele s 
ohledem na skutečnost, že dne 2. 12. 2015 vyhlásila Evropská 
komise balíček k oběhovému hospodářství, spolu s konkrétními 
návrhy novel všech souvisejících směrnic, o vyhotovení 
přehledu a srovnání nově navrhovaných povinností v rámci 
novely zákona o obalech s již známým textem souvisejících 
evropských směrnic. Důvod je zřejmý, cca do 1,5 roku, bude 
nutné novelizovat příslušné body dle intencí novel evropských 
směrnic. Čím dříve tedy bude zřejmé, kterých částí zákona se 
změny týkají a jakým způsobem by měly být promítnuty, tím je to 
pro všechny uživatele zákona vhodnější. Ideální řešení by 
samozřejmě bylo vybrané změny po provedeném srovnání 

Vysvětleno. 
Žádný odklad v legislativním procesu tohoto 
návrhu zákona již není možný. Je třeba dodržet 
termín pro transpozici směrnice (EU) 2015/720 
do 27.11.2016. Stejně tak je třeba nejpozději do 
konce r. 2016 stanovit recyklační cíle pro 
období od r. 2017. 
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zahrnout již nyní do textu novely tohoto zákona. 
HKČR Cíle recyklace stanovené zákonem odpovídají cílům uvedených 

v POH ČR, nicméně tyto cíle jsou na hranici možností 
současného tříděného sběru, překračují současné požadavky 
směrnice  
o obalech a je možné, že budou překračovat i cíle 
předpokládané projednávanou novelou směrnice. Bylo by 
vhodné zvážit, zda nezachovat ambicióznost celkových cílů 
recyklace obalů a zejména cíle recyklace spotřebitelských obalů, 
které jsou klíčové pro zajištění dosažení požadované míry 
recyklace KO, ale současně nesnížit přibližně o 5% cíle pro 
jednotlivé materiály tak, aby v řešení třídění odpadu byla 
zabudována určitá flexibilita potřebná pro jeho efektivní řešení a 
současně nutná v případě krizového vývoje na trhu druhotných 
surovin, jaký nastal například v roce 2008/2009. Tím nemusí být 
ovlivněny cíle POH ČR, které jsou však indikativní a mohou být 
pochopitelně chápány flexibilněji v případě krize. Je totiž vhodné 
brát v úvahu, že pokud dojde i jen ke krátkodobému propadu 
poptávky po druhotných surovinách, pro individuální výrobce to 
může znamenat faktickou neschopnost dostát podmínkám 
zákona bez ohledu na jejich snahu. 

Neakceptováno. 
 
Recyklační cíle stanovené zákonem o obalech 
by měly odpovídat cílům přijatým v rámci POH 
ČR. V opačném případě by nemohla být vládou 
vytyčená koncepce pro nakládání s obaly 
naplněna. POH ČR přitom byl schválen formou 
nařízení vlády a všechny dotčené subjekty měly 
možnost se k jeho návrhu vyjádřit. 
Výslednou podobu změny směrnice sice v 
současné době nelze odhadnout, lze však 
předpokládat, že recyklační cíle budou přísnější 
než cíle stávající podoby směrnice. Není tedy 
na místě stagnovat na hodnotách z roku 2016. 
Z pohledu MŽP je vhodné recyklační cíle 
navyšovat postupně po malých skocích, což 
koresponduje s návrhem. 
Důležitý je také fakt, že navrhované cíle pro rok 
2020 byly kromě cíle pro komoditu sklo a cíle 
pro celkové využití odpadů z obalů všechny 
splněny již v roce 2014. Cíl pro komoditu sklo 
pro rok 2020 navíc v roce 2014 nebyl splněn jen 
o 3,4 % a cíl pro celkové využití pouze o 1,4 %. 
 
V průběhu vypořádání mezirezortního 
připomínkového HK ČR upustila od svého 
požadavku snížit o 5% cíle pro jednotlivé 
materiály a svůj požadavek omezila pouze na 
komodity sklo a kovy. Po konferenčním 
vypořádání HKČR pouze trvá na tom, aby pro 
kategorii kovových obalů byla procenta 
stanovena na 50% do roku 2019 a na 55% až 
pro rok 2020. 
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Důvodem je podle HK ČR skutečnost, že v 
současné době není tříděný sběr kovů z 
domovního odpadu dostatečně rozšířen a ani 
magnetická separace z domovního odpadu není 
možná na většině území v ČR, protože dosud 
nejsou dostatečné kapacity ani ZEVO, ani MBÚ.  
  
MŽP neakceptovalo ani zmírněný požadavek 
HKČR, neboť trvá na souladu cílů novely s cíli 
POH ČR. 

HKČR Připomínka k § 21 odst. 3 

Doporučujeme upravit znění dotčeného ustanovení následovně: 

„(3) Jestliže autorizovaná společnost přijímá od obcí služby 
související se zajišťováním sdruženého plnění a 
představující jeho nedílnou součást provádí zajišťování 
sdruženého plnění ve spolupráci s obcemi na základě smluv s 
nimi, je povinna uzavřít smlouvu s každou obcí, která o její 
uzavření projeví zájem, za podmínek obdobných jako s 
ostatními obcemi a za přiměřenou úplatu.“ 

Odůvodnění: 
Toto ustanovení se v současné podobě opírá pouze o obecný 
pojem spolupráce, což může představovat různé formy 
smluvního vztahu. Vzhledem k problémům, které se projevily 
v těch státech, kde na trhu působí více AOS, a které není možné 
vyloučit v případě působení více AOS ani v ČR, bylo by vhodné 
upřesnit, jaký druh smluvního vztahu je tímto ustanovením 
regulován. Proto by bylo vhodné upřesnit toto ustanovení, jehož 
cílem je jednoznačně ochránit obce před diskriminací a zajistit, 
aby se výrobci prostřednictvím AOS řádně podíleli na nákladech 
tříděného sběru. Navržená změna zdůrazňuje skutečnost, že 
obec vstupuje do smluvního vztahu s autorizovanou společností 
dobrovolně za účelem dosahování příjmů z takové činnosti 

Vysvětleno. 
Návrh jde nad rámec věcného rozsahu 
předkládané novely. Kromě toho by navržená 
změna v zásadě nic nového nepřinesla; není 
zejména zřejmé, v čem má spočívat vyšší 
ochrana obcí před diskriminací. Dohoda HKČR 
a MŽP na tom, že daná problematika nebude 
řešena v této novele zákona o obalech, ale 
bude jako otázka s širším dosahem diskutována 
v rámci přípravy nových odpadových zákonů.  
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s cílem pokrýt část svých nákladů na odpadové hospodářství, a 
že smluvní úhrada ze strany AOS musí odpovídat vynaloženým 
nákladům obce.  

Kr-středočeský Bez připomínek.  
ČMKOS Bez připomínek.  
Kr-plzeňský Bez připomínek.  
MPO Zásadní připomínka: 

1. Požadujeme doplnit předkládací zprávu o stručnou informaci, 
zda navrhovaná právní úprava má vliv na podnikatelské 
prostředí a státní rozpočet a s jakými dopady. 

Akceptováno částečně. 
Doplněno vyhodnocení dopadů (RIA).  

MPO 2. Požadujeme doložit na základě jaké analýzy, kým 
provedené a na základě jaké metodiky bylo zjištěno, že 
v ČR je spotřeba lehkých odnosných tašek nad stanovený 
limit uvedený ve směrnici a na základě toho stanoveno 
legislativní opatření pro omezování spotřeby lehkých 
odnosných tašek. 
 

Z tohoto důvodu požadujeme, aby transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. 
dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o 
omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, byla 
řešena úpravou materiálu nelegislativní povahy. Po 
zveřejnění metodiky, která má být představena EK do dne 
27. května 2016 a jejím využití by mohlo dojít k následným 
adekvátním krokům, které mohou zahrnovat např. úpravu 
zákona o obalech nebo např. pouze stanovení nutných cílů 
daných směrnicí 2015/720. Významnost těchto opatření bude 
definována právě výsledkem výpočtu provedeném na 
základě EK zveřejněné metodiky. 

Odůvodnění: 
Dle čl. 1 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

Vysvětleno. 
Transpozici směrnice (EU) 2015/720 nelze 
zajistit pouze nelegislativním opatřením, 
v každém případě je zapotřebí přijetí zákona. 
Pokud jde o směrnicí předvídanou možnost 
implementace prostřednictvím dohod s 
dotčenými hospodářskými odvětvími, je třeba 
uvést, že v podmínkách českého právního řádu 
by takové řešení bylo velmi problematické. Pro 
sjednání a uzavření takové dohody by musel být 
zákonem upraven potřebný právní rámec, aby 
dohoda splňovala požadavky kladené směrnicí 
94/62/ES (zejm. vynutitelnost, zveřejnění ve 
vnitrostátním úředním věstníku nebo v úředním 
dokumentu přístupném veřejnosti ve stejné míře 
a další). V neposlední řadě by zákon musel 
stanovit subsidiárně opatření, která by se 
použila v případě, že dohoda by nebyla plněna 
nebo by pozbyla platnosti. V opačném případě 
by tímto okamžikem Česká republika neplnila 
povinnosti vyplývající ze směrnice (EU) 
2015/720. K tomu je třeba dodat, že potřebný 
typ veřejnoprávní smlouvy správní řád 
neupravuje a podobné řešení nebylo použito ani 
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2015/720, kterým se upravuje čl. 22 odst. 3a směrnice o obalech 
je možné opatření nelegislativní povahy a to uzavření dohody 
mezi příslušnými orgány a dotčenými hospodářskými odvětvími 
(pro provedení čl. 4 odst. 1a a čl. 7) pokud je dosaženo cílů 
uvedených v článku 4 a článku 6, tj. zavedení opatření pro 
snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a zajištění 
míry recyklace. Pokud není relevantní analýzou doloženo, že 
ČR splňuje či nesplňuje stanovený limit pro spotřebu lehkých 
plastových tašek na osobu za rok, je nadbytečné stanovovat 
legislativní opatření. Vzhledem k tomu, že EK představí 
metodiku tohoto výpočtu až dne 27. května 2016, je v současné 
době předčasné stanovovat legislativní povinnosti. 

v jiném zvláštním zákoně. 
 
Co se týče dotazované analýzy, v současné 
době neexistují spolehlivá ověřená data, která 
by potvrdila či vyvrátila plnění či neplnění cílů 
směrnice. MŽP má k dispozici odhad 
společnosti EKO-KOM, a.s., data z analýzy 
dopadů EK a data z dotazníkového šetření 
provedené na MŽP. Všechny tyto výstupy 
poskytují rozdílná výsledná čísla. Je-li vzato 
v úvahu, že v současné době ani neexistuje 
oficiální evropská metodika výpočtu spotřeby 
lehkých plastových odnosných tašek, nelze 
plnění či neplnění cílů směrnice ani potvrdit, ani 
vyvrátit.   

MPO 3. Požadujeme v Čl. I, § 2 písm. m) doplnit a upravit 
následovně: 

„plastovou odnosnou taškou nákupní odnosná taška s 
držadly nebo bez nich poskytovaná spotřebiteli v místě 
prodeje výrobků, která je vyrobena z polymerů ve smyslu čl. 
3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006,33) k nimž mohou být přidány přísady nebo 
další látky a které jsou schopny plnit funkci její hlavní 
strukturní složky, 

Vysvětleno. 
Definované pojmy by měly být vymezeny 
pomocí výrazů, jejichž význam je obecně znám. 
Proto byl při vymezení pojmu „plastová odnosná 
taška“ použit výraz „nákupní taška“. 

MPO 4. Požadujeme do Čl. I, § 2 vložit další nový odstavec 
s následujícím textem: 

„lehkou plastovou odnosnou taškou plastová odnosná 
taška o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů“ 
 
Odůvodnění: 
Novela směrnice definuje „lehké odnosné tašky, tento termín 
není do návrhu zákona transponován. Aby se zabránilo golg-

Akceptováno. 
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platingu je nezbytné jeho vložení do návrhu zákona.  
MPO 5. Požadujeme doplnit v Čl. I, § 3 odst. 3 následovně: 

„Lehké plastové odnosné tašky nesmějí být v místě prodeje 
výrobků spotřebiteli poskytovány bezplatně. To neplatí, jde-
li o velmi lehké plastové odnosné tašky.“ 
 
Odůvodnění: 
Úprava ustanovení je v souladu s předmětem transpozice. 

Akceptováno. 
  

MPO 6. Požadujeme doplnit do Čl. I nový novelizační bod 7 
s následujícím textem: 
„v § 9 se odstavec 10 zrušuje“ a číslování dalších bodů 
upravit. 

 
Odůvodnění: 

Stávající požadavek na povinnost obchodníků prodávat nápoje 
ve vratném (skleněném) obalu tam, kde se nápoje prodávají 
v nevratném obalu (PET lahve) jde nad rámec předpisů EU. 
Spotřebitelé nevyžadují nápoje ve skleněných obalech a 
obchodníkům tím vzniká problém s expirační lhůtou a 
důsledkem jsou s tím spojené značné finanční ztráty. Z tohoto 
důvodu byl požadavek na zrušení odst. 10 v § 9 vložen 
do Ekoauditu již v roce 2010 s termínem plnění do konce roku 
2014, ale dosud nebyl naplněn. 

Akceptováno částečně, vysvětleno.  
Namísto zrušení předmětného ustanovení 
preferujeme zúžit jeho působnost pouze na pivo 
(oproti „nápojům“ v současnosti). Domníváme 
se, že v tomto odvětví je stále poptávka po 
vratných zálohovaných obalech značná a 
zrušení předmětného ustanovení představuje 
možné riziko ohrožení stávajícího systému 
vratných zálohovaných obalů na pivo v ČR.  

MPO 7.   Požadujeme upravit text v Čl. I § 23 nový odst. 2 
následovně: 

    „Autorizovaná společnost ohlašuje Ministerstvu životního 
prostředí údaje podle odstavce 1 prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí nebo datové schránky 
ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném 

Vysvětleno. 
Záměr ohlašování prostřednictvím ISPOP je 
spjat s možností budoucího nahrávání 
obalových dat do systému ISOH, kde tato data 
budou pohromadě s dalšími daty týkajícími se 
odpadového hospodářství. 
Co se týče administrativní náročnosti u AOS, ta 
bude zvýšena pouze jednorázově v souvislosti 
s přihlášením do systému, jinak se žádné 
navýšení administrace spojené s ohlašováním 
dat nepředpokládá. 
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registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých zákonů.“. 

Odůvodnění: 
Vytvoření nového modulu v ISPOP pro ohlašování značného 
počtu různorodých povinností AOS bude nákladný a bude 
tak představovat zbytečné výdaje ze státního rozpočtu a 
administrativní zátěž u AOS. Vzhledem k předpokládanému 
počtu možných AOS působících v ČR v této oblasti 
(pravděpodobně max. 5 - 10), je forma datové schránky pro 
ohlašování plně dostačující, která nevyvolá další finanční 
výdaje ze státního rozpočtu, ani administrativní zátěž u AOS. 

 

MPO 8.   Požadujeme z Čl. I § 23 vyjmout odst. 5.  
     

Odůvodnění: 
Změna rozsahu evidence představuje značný zásah do 
systému IT, kterým je nejen v AOS, ale i v mnoha tisících 
podnicích, evidence vedena. Tato změna vyvolá vysoké 
náklady, které mohou dosahovat i stovek milionů Kč. Tyto 
dopady, které se podílí na snižování konkurenceschopnosti 
podniků, nejsou ani v důvodové zprávě vyčísleny. 

Vysvětleno. 
Cílem navrhované úpravy není změna rozsahu 
ohlašování. Je jím pouze přesun současné 
přílohy č. 4 zákona o obalech do vyhlášky o 
rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 
ohlašování údajů z této evidence.   

MPO 9.   Požadujeme doplnit v Čl. I § 44, odst. 5 následovně:  
    „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 poskytuje 
bezplatně v místě prodeje výrobků spotřebiteli lehké plastové 
odnosné tašky, s výjimkou velmi lehkých plastových 
odnosných tašek.“ 
 
Odůvodnění: 

Požadované doplnění § 44 odst. 5 je nezbytné vzhledem k 
úpravě § 3 odst. 3. 

Akceptováno 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WHZHOR)



20 
 

MPO 10. Požadujeme v Čl. I v příloze č. 3 provést následující úpravy: 

     vyjmout tabulku „Požadovaný rozsah recyklace a celkového 
využití obalového odpadu“ a nahradit ji současně platnou 
tabulkou a doplnit text: „Od 1. ledna 2017 musí být 
v každém kalendářním roce dosaženo  míry recyklace a 
celkového využití obalového odpadu v rozsahu 
stanoveném pro rok 2016.“. 

Odůvodnění: 
     Pro navrhované recyklační cíle do roku 2020 není 
zpracovaná RIA.  Vzhledem k aktuálně projednávanému balíčku 
k oběhovému hospodářství v orgánech EK, v rámci kterého se 
připravuje novelizace směrnice o obalech včetně stanovení 
nových recyklačních cílů pro další období, je současný návrh 
cílů do roku 2020 nadbytečnou administrativní zátěží. Z tohoto 
důvodu navrhujeme překlenout období do vydání novelizované 
směrnice o obalech a stanovení nových recyklačních cílů výše 
uvedenou  větou a pokračovat v nastavených cílech pro rok 
2016. Zároveň již v současné době jdou recyklační cíle nad 
rámec směrnice 94/62/ES o obalech, což představuje gold-
plating v této oblasti. 

Vysvětleno. 
Recyklační cíle stanovené zákonem o obalech 
by měly odpovídat cílům přijatým v rámci POH 
ČR. V opačném případě by nemohla být vládou 
vytyčená koncepce pro nakládání s obaly 
naplněna. POH ČR přitom byl schválen formou 
nařízení vlády a všechny dotčené subjekty měly 
možnost se k jeho návrhu vyjádřit. 
Výslednou podobu změny směrnice sice v 
současné době nelze odhadnout, lze však 
předpokládat, že recyklační cíle budou přísnější 
než cíle stávající podoby směrnice. Není tedy 
na místě stagnovat na hodnotách z roku 2016. 
Z pohledu OODP je vhodné recyklační cíle 
navyšovat postupně po malých skocích, což 
koresponduje s návrhem. 
Důležitý je také fakt, že navrhované cíle pro rok 
2020 byly kromě cíle pro komoditu sklo všechny 
splněny již v roce 2014. Cíl pro komoditu sklo 
pro rok 2020 navíc v roce 2014 nebyl splněn jen 
o 3,4 %. 
 
  

AVČR Bez připomínek.  
MV Zásadní připomínky: 

K čl. I bodu 12 – k § 44 odst. 2 písm. e): 

 V rámci skutkové podstaty je třeba zpřesnit adresáta 
právní povinnosti, tj. subjekt deliktu. Spočívá-li objektivní stránka 
skutkové podstaty v porušení jednoznačně formulované právní 
povinnosti, je dále třeba užít slova „podle“ s příslušným 
odkazem na hmotněprávní ustanovení. Skutkovou podstatu tak 
navrhujeme formulovat následujícím způsobem:  

Akceptováno. 
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„e) jako osoba, která uvádí na trh biologicky rozložitelné nebo 
kompostovatelné plastové odnosné tašky jako obalový 
prostředek, neoznačí plastové odnosné tašky podle § 6 odst. 2,“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   
MV K čl. I bodu 14 – k § 44 odst. 5: 

 Není zřejmé, z jakého důvodu je skutková podstata 
formulována v samostatném (nově doplňovaném) odstavci 5, 
když jde o delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby, 
jejichž delikty jsou upraveny v odstavci 2. Navrhujeme proto 
předmětnou skutkovou podstatu zařadit do § 44 odst. 2 jako 
písm. b) (a následující písmena přeznačit). Odpovídajícím 
způsobem pak bude třeba upravit též § 45 upravující výši pokut. 

 Samotný text skutkové podstaty pak navrhujeme 
formulovat v souladu s obvyklou legislativní praxí, kdy znakem 
skutkové podstaty mají být pouze formální znaky protiprávnosti, 
nikoli výjimky z postihu. Rovněž je třeba nahradit slovo 
„poskytuje“ slovem „poskytne“ tak, aby mohlo být postiženo byť 
jen jednorázové porušení povinnosti. Skutkovou podstatu tedy 
navrhujeme formulovat následovně: 

„b) v rozporu s § 3 odst. 3 poskytne bezplatně v místě 
prodeje výrobků spotřebiteli plastové odnosné tašky,“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Úprava v samostatném odstavci je nutná kvůli 
odložené účinnosti (viz čl. III). Formulace 
skutkové podstaty byla upravena dle 
připomínky. 

MV K § 45: 

 Při příležitosti novelizace zákona o obalech a doplnění 
nových skutkových podstat požadujeme zvážit adekvátnost 
horních hranic výše pokut, zejména pokud jde o ustanovení § 45 
písm. c), a to s využitím dosavadních zkušeností s praktickou 

Vysvětleno. 
V důvodové zprávě není třeba odůvodňovat 
úpravu, která již byla přijata v minulosti a návrh 
se jí nedotýká. Horní sazbu pokuty 10 mil. Kč 
nepovažuje MŽP vzhledem k závažnosti 
správních deliktů autorizované obalové 
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aplikací tohoto ustanovení (např. v kolika případech byla 
uložena pokuta na samé horní hranici její výše). Výše pokuty má 
být přiměřeně přísná a odrazující (preventivně-represivní 
funkce) tak, aby dostatečným způsobem odrážela typovou 
závažnost porušených právních povinností. Podle ustálené 
judikatury však současně nemá být likvidační a má přihlížet 
k majetkovým a osobním poměrům delikventa. Splnění 
uvedených požadavků má být obsahem důvodové zprávy, která 
by měla na konkrétních případech protiprávního jednání a jeho 
společenské škodlivosti popsat, proč je horní hranice pokuty 
takto vysoká a proč nepostačuje stanovit horní hranici pokuty 
nižší. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

společnosti za nepřiměřenou. Pro srovnání, 
provozovateli kolektivního systému bude moci 
být podle návrhu zákona o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností uložena pokuta za 
nejzávažnější delikty až do výše 50 mil. Kč 
(obdobně podle platného zákona o odpadech). 
 
MV překvalifikovalo připomínku na doporučující. 

MV Doporučující připomínky: 

K čl. I bodu 6 – k § 6 odst. 3: 

 Dáváme na zvážení, zda by nebylo možné text 
zmocňovacího ustanovení formulovat přesněji. Domníváme se 
totiž, že prováděcí právní předpis by zřejmě neměl upravovat 
výslovně, „které plastové tašky“ budou považovány za biologicky 
rozložitelné nebo kompostovatelné, spíše by měl totiž stanovit 
charakteristiky (požadavky na složení, resp. použité materiály), 
které by takové tašky měly splňovat.  

 Taktéž se nejeví nezbytné použít formulaci typickou pro 
domněnku či fikci, zvláště když s takovou konstrukcí § 6 odst. 2 
nepočítá. 

Akceptováno. 
Zmocnění formulováno takto: „… stanoví kritéria 
pro určení, zda je plastová odnosná taška 
biologicky rozložitelná nebo 
kompostovatelná…“. 

MV Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

Obecně: 

Akceptováno. 
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 Doporučujeme v textu návrhu zohlednit aktuální 
novelizaci Legislativních pravidel vlády, která zavedla zvláštní 
formulaci pro novelizační body, kterými dochází ke změně textu 
neobsahujícího slova. 

MV K čl. I bodu 8 – k § 23 odst. 2: 

Navržené znění vychází z konstrukce použité v § 3 odst. 5 
zákona č. 25/2008 Sb., na rozdíl od něj však v zákoně o obalech 
není pro Ministerstvo životního prostředí zavedena legislativní 
zkratka. Doporučujeme proto za slovy „datové schránky“ slovo 
„ministerstva“ nahradit slovním spojením „Ministerstva životního 
prostředí“. 

Akceptováno. 

MV K čl. I bodu 9 – k § 23 odst. 9: 

Dáváme na zvážení, zda dikci zmocňovacího ustanovení 
neuvést do formulačního souladu s obdobným ustanovením § 
15 odst. 3 – toto ustanovení zmocňuje ke stanovení rozsahu a 
způsobu vedení evidence a ohlašování údajů. 

Neakceptováno. 
Zmocnění nezahrnuje způsob vedení evidence 
a ohlašování údajů, neboť způsob vedení 
evidence je pro AOS konkretizován v rozhodnutí 
o autorizaci a způsob ohlašování bude dán 
zákonem (ISPOP nebo datová schránka MŽP). 

ÚVČR-KOM K § 2 písm. m): 

Považujeme za nutné definici upravit tak, aby byla 
srozumitelnější. Zejména sousloví „a které jsou schopny plnit 
funkci její hlavní složky“ příliš nenavazuje na předchozí text a 
není tudíž jasné, k čemu se má vztahovat. Má-li se dovětek 
vztahovat k „polymerům“, měla by být navíc před slovy „a které“ 
čárka. 

Vysvětleno. 
Definici nepovažujeme za nesrozumitelnou. 
Zmíněný „dovětek“ se váže k polymerům, čárka 
se však v tomto případě neuvádí. 

ÚVČR-KOM K § 6 odst. 2 a 3: 

Žádáme o vyjasnění toho, jakou formu budou mít prováděcí akty 
přijímané Komisí do 27. května 2017. Pokud by měly být 
způsoby označování ve formě přímo použitelných nařízení EU, 
upozorňujeme, že zřejmě by nebylo možno ani prováděcí 
předpis podle § 6 vydat, neboť by došlo k opisování nařízení, 
které není dovoleno. 

Vysvětleno. 
Tyto podrobnosti nejsou předkladateli známy. 
Bude-li se jednat o přímo použitelné nařízení, 
nebude zmocňovací ustanovení využito a bude 
při další novelizaci ze zákona o obalech 
vypuštěno. 

MZE Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WHZHOR)
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TAČR Bez připomínek.  
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