
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 877) 
 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro životní prostředí č. 113 

z 39. schůze konané dne 29. listopadu 2016 (tisk 877/1)  

1. V čl. I se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní: 

„9. V § 30 odstavce 4 až 6 znějí: 

  „(4) U nedoplatku na registračních a evidenčních poplatcích vzniká úrok z prodlení ve 

výši 0,1 %. 

  (5) Výnos registračních a evidenčních poplatků je příjmem rozpočtu Státního fondu 

životního prostředí České republiky. 

  (6) Správcem registračních a evidenčních poplatků je Státní fond životního prostředí 

České republiky. Správu placení těchto poplatků vykonává celní úřad. Místní příslušnost 

celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu daňového subjektu. O prominutí úroku 

z prodlení rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.“.“. 

 

Poznámky pod čarou č. 21 a 22 se zrušují. 

Následující body se přečíslují. 

 

2. V čl. I dosavadní bod 16 zní: 

„16. Příloha č. 3 zní: 

 

„Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb. 

 

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu 
 

A: recyklace    B: celkové využití 

 

Odpady z obalů 

do 31. 12. 

2016 

do 31. 12. 

2017 

do 31. 12. 

2018 

do 31. 12. 

2019 

od 1. 1. 

2020 

A B A B A B A B A B 

% % % % % % % % % % 

Papírových a lepenkových 75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

Skleněných 75 75 75 75 75 

Plastových 45 45 45 45 50 

Kovových 55 55 55 55 55 

Dřevěných 15 15 15 15 15 

Prodejních určených 

spotřebiteli 
40 45 44 49 46 51 48 53 50 55 

Celkem 60 65 65 70 65 70 65 70 70 75 
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Míra recyklace a celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl 

množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství 

prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní 

obaly, které jsou současně průmyslovými obaly. 

Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % 

hmotnosti obalu. 

Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do 

celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací 

podle § 4 odst. 1 písm. c).“.“. 

 

3. V čl. II se doplňují body 3 a 4, které znějí: 

„3. Pro poplatkové povinnosti u registračních a evidenčních poplatků, jakož i pro práva 

a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

4.  Při správě placení registračních a evidenčních poplatků podle zákona č. 477/2001 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebyly ke dni účinnosti 

tohoto zákona zaplaceny, se použije § 30 odst. 6 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Státní fond životního prostředí České 

republiky předá celnímu úřadu nezbytné údaje o těchto nezaplacených poplatcích do 30 

dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 1. února 2017 
 

 

B. Poslanec Jan Zahradník: 

SD 5335 

Novelizační bod 16. nově zní: 

„Příloha č. 3 zní: 

„Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb. 

 

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu 

 

A: recyklace    B: celkové využití 

 

Odpady z obalů 

do 31. 12. 

2016 

do 31. 12. 

2017 

do 31. 12. 

2018 

do 31. 12. 

2019 

od 1. 1. 

2020 

A B A B A B A B A B 

% % % % % % % % % % 

Papírových a lepenkových 73 

 

73 

 

73 

 

73 

 

73 

 

Skleněných 73 73 73 73 73 

Plastových 45 45 45 45 50 

Kovových 55 55 55 55 55 

Dřevěných 15 15 15 15 15 

Prodejních určených 

spotřebiteli 
40 45 44 49 46 51 48 53 50 55 

Celkem 60 65 65 70 65 70 65 70 70 75 
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Míra recyklace a celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl 

množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství 

prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní 

obaly, které jsou současně průmyslovými obaly. 

Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % 

hmotnosti obalu. 

Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do 

celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací 

podle § 4 odst. 1 písm. c).“.“ 

 

 

C. Poslankyně Pavla Golasowská: 

SD 5642 

V čl. I se mění bod 4., který zní: 

 „V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 „(3) Lehká plastová odnosná taška a velmi lehká plastová odnosná taška smí být v místě 

prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům 

na její pořízení.“.“. 

 

 

D. Poslanec Robin Böhnisch: 

1. V bodě 3 se písmeno n) zrušuje.  

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).  

 

2. V bodě 4 se slova „Lehká plastová“ nahrazují slovem „Plastová“.  

 

 

E. Poslanec Milan Urban: 

SD 5423 

„Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb. 

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu 

A: recyklace    B: celkové využití 

 

Odpady z obalů 
do 31. 12. 

2016 

do 31. 12. 

2017 

do 31. 12. 

2018 

do 31. 12. 

2019 

od 1.1. 

2020 

 
A B A B A B A B  A  B 

% % % % % % % % % % 

Papírových a lepenkových 75 

  

75 

  

75 

  

75   75  

Skleněných 73 73 73 73   73  

Plastových 45 45 45 45   50  

Kovových 55 55 55 55   55  

Dřevěných 15 15 15 15   15  

Prodejních určených 

spotřebiteli 
40 45 44 49 46 51 48 53 

 

50 

 

55 

Celkem  60    65    65  70  65  70  65  70 70  75 
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Míra recyklace a celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl 

množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství 

prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní 

obaly, které jsou současně průmyslovými obaly.   

Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % 

hmotnosti obalu.   

Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do 

celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací 

podle § 4 odst. 1 písm. c).“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 1. února 2017 

 

 

 

 

 

RSDr. Josef  N E K L   v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro životní prostředí 
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