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

 
 

 
Navrhovaný právní předpis  

 
Odpovídající předpis EU  

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., 
odst., písm., 
bod, apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 1 Poznámka pod čarou č. 2 
__________________ 
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. 
února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a 
obalových odpadech. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. 
března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a 
obalových odpadech. 
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se 
mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 
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. 

32015L0720 Čl. 2 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 27. 
listopadu 2016. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.  
 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz 
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy. 

§ 2 písm. m) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
(…) 
plastovou odnosnou taškou nákupní 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, 
__________________ 

31994L0062 
ve znění 
32015L0720 

Čl. 3 odst. 1a a 
1b 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
(…) 
1a. ‚plastem‘ polymer ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1), k 
němuž mohou být přidány přísady nebo další látky, a který 
je schopen plnit funkci hlavní strukturní složky nákupních 
tašek; 
 
1b. ‚plastovými nákupními taškami‘ nákupní tašky s držadly 
nebo bez nich vyrobené z plastů a poskytované 
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33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 
1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 

spotřebitelům v místě prodeje zboží či produktů; 
__________________ 
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1). 

§ 2 písm. n) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
(…) 
n) lehkou plastovou odnosnou taškou plastová odnosná 
taška o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů, 

31994L0062 
ve znění 
32015L0720 

Čl. 3 odst. 1c Pro účely této směrnice se rozumí: 
(…) 
‚lehkými plastovými nákupními taškami‘ plastové nákupní 
tašky o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů; 

§ 2 písm. o) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
(…) 
velmi lehkou plastovou odnosnou taškou plastová odnosná 
taška o tloušťce stěny nedosahující 15 mikronů, která je 
nezbytná z hygienických důvodů nebo poskytována jako 
prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její 
použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami. 

31994L0062 
ve znění 
32015L0720 

Čl. 3 odst. 1d Pro účely této směrnice se rozumí: 
(…) 
‚velmi lehkými plastovými nákupními taškami‘ plastové 
nákupní tašky o tloušťce stěny nedosahující 15 mikronů, 
které jsou nezbytné z hygienických důvodů nebo 
poskytované jako primární obaly pro volně ložené potraviny 
v případě, že jejich užití pomáhá zabránit plýtvání 
potravinami; 

§ 3 odst. 3 (3) Lehká plastová odnosná taška smí být v místě prodeje 
výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu 
nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To 
neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.  
 

31994L0062 
ve znění 
32015L0720 

Čl. 4 odst. 1a 1a. Členské státy přijmou opatření, aby na svém území 
dosáhly trvalého snížení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek.  
 
Mezi tato opatření může patřit použití vnitrostátních cílů pro 
snížení spotřeby, zachování nebo zavedení ekonomických 
nástrojů, jakož i použití omezení při uvádění na trh v rámci 
odchylky od článku 18 pod podmínkou, že tato omezení jsou 
přiměřená a nediskriminační.  
 
Tato opatření se mohou lišit v závislosti na tom, jaký mají 
lehké plastové nákupní tašky při svém využití nebo 
odstranění dopad na životní prostředí, a rovněž v závislosti 
na jejich vlastnostech z hlediska kompostování, trvanlivosti 
nebo konkrétním zamýšleném způsobu použití.  
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Opatření přijatá členskými státy zahrnují buď jednu nebo 
obě tyto složky:  
 
a) přijetí opatření zajišťujících, aby nejpozději od 31. 
prosince 2019 nepřekračovala roční míra spotřeby 90 
lehkých plastových nákupních tašek na osobu a nejpozději 
od 31. prosince 2025 40 lehkých plastových nákupních tašek 
na osobu, nebo rovnocenné cíle stanovené hmotnostně. 
Velmi lehké plastové nákupní tašky nemusí být do 
vnitrostátních cílů spotřeby zahrnuty;  
 
b) přijetí nástrojů zajišťujících, aby nejpozději od 31. 
prosince 2018 nebyly lehké plastové nákupní tašky v místě 
prodeje zboží nebo produktů poskytovány bezplatně, ledaže 
jsou uplatňovány stejně účinné nástroje. Velmi lehké 
plastové nákupní tašky mohou být z působnosti uvedených 
opatření vyňaty. 
 
Ode dne 27. května 2018 členské státy v rámci podávání 
zpráv Komisi poskytujících údaje o obalech a obalových 
odpadech v souladu s článkem 12 informují o roční spotřebě 
lehkých plastových nákupních tašek.  
 
Do dne 27. května 2016 přijme Komise prováděcí akt, jímž 
stanoví metodiku pro výpočet roční spotřeby lehkých 
plastových nákupních tašek na osobu a upraví formáty pro 
podávání zpráv přijaté podle čl. 12 odst. 3. Tento prováděcí 
akt se přijímá regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.  

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32015L0720 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 
31994L0062 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech 
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