
X. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon o omezení 

dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí) 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 7. 9. 2020 
s termínem dodání stanovisek do 29. 9. 2020. Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce. Není-li u konkrétní 

připomínky uvedeno jinak, platí, že připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

č. Přip. 

místo 
K ustanovení Připomínka Vypořádání 

1.  MF Obecně 
Zásadní připomínka 
K návrhu zákona obecně: Požadujeme návrh zákona 
rozdělit na dva samostatné zákony: zákon o omezení 
dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 
a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových 
výrobků na životní prostředí. Tzv. složeniny nejsou z 
legislativního hlediska žádoucí. Komplikují nejen název 
právního předpisu, ale i jeho systematiku. Jejich využívání 
Legislativní pravidla vlády připouští „zcela výjimečně“ (čl. 
28 odst. 5). 

Vysvětleno. 
 
Variantu rozdělení zákona na dva samostatné 
zákony Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
zvážilo, nicméně nepovažuje ji za vhodnou, 
vzhledem k tomu, že se mění pouze jednotky 
zákonů. Ke srovnání dáváme např. návrh zákona 
o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy 
a o změně některých zákonů, který v nedávné 
době prošel meziresortním připomínkovým 
řízením, je strukturován obdobně, měnil ve verzi 
zaslané do MPŘ devět zákonů, přičemž další 
budou po vypořádání ještě doplněny, a 
obdobnou zásadní připomínku k tomuto návrhu 
zákona Ministerstvo financí neuplatnilo. 
 
Vzhledem k transpozičnímu termínu je nezbytné, 
aby návrh zákona nebyl rozdělen na dva 
samostatné zákony. Mohlo by se stát, že jeden z 
návrhů by se v legislativním procesu opozdil a 
nebyl přijat včas. Máme za to, že podmínky čl. 28 
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odst. 5 Legislativních pravidel vlády jsou 
vzhledem k situaci za těchto okolností splněny. 
  
Pokud Legislativní rada vlády (LRV) usoudí, že je 
na místě návrh zákona rozdělit na dva 
samostatné návrhy, MŽP Legislativní radě vlády 
vyhoví, nicméně tuto otázku bychom nechali 
k posouzení právě LRV. 

2.  MF Obecně 
Zásadní připomínka 
K návrhu zákona obecně: Součástí materiálu musí být i 
novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
sněmovního tisku č. 678, která bude novelizovat 
ustanovení § 19 odst. 1 písm. zc) tohoto zákona. V tomto 
ustanovení je nutno zohlednit nový zákon o omezení 
dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. 
Ministerstvo financí je připraveno poskytnout součinnost 
při přípravě této novely. 

Akceptováno. 
 
Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění sněmovního tisku č. 678, která 
bude novelizovat ustanovení § 19 odst. 1 písm. 
zc) tohoto zákona bude do materiálu doplněna. 
 
MŽP upraví po komunikaci s MF § 19 odst. 1 
písm. zc) výše uvedeného zákona následovně: 
 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o daních z příjmů 

§ 46 

V § 19 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, zákona č. 157/1993 Sb., zákona 

č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona 

č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona 

č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona 

č. 316/1996 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona 

č. 227/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona 

č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona 

č. 100/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona 
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č. 117/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona 

č. 50/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona 

č. 210/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona 

č. 438/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona 

č. 280/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona 

č. 545/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona 

č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 

č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 

346/2010 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 

458/2011 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 

zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., 

zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., 

zákona č. 246/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., 

písmeno zc) zní: 
 

 „zc) peněžní příspěvky  
1. provozovatelů solárních elektráren a 

výrobců podle zákona upravujícího výrobky 
s ukončenou životností plynoucí provozovateli 
kolektivního systému za předpokladu jejich 
použití na zajištění kolektivního plnění povinností 
výrobců nebo provozovatelů solárních 
elektráren, s výjimkou nákladů na zřízení místa 
zpětného odběru provozovatele solární 
elektrárny, 

2. osob, které uvádějí na trh nebo do 
oběhu obaly, plynoucí autorizované obalové 
společnosti za předpokladu jejich použití na 
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zajištění sdruženého plnění povinností osob 
uvádějících obaly na trh nebo do oběhu a 

3. výrobců podle zákona upravujícího 

omezení dopadu vybraných plastových výrobků 

na životní prostředí plynoucí provozovateli 

kolektivního systému za předpokladu jejich 

použití na zajištění kolektivního plnění povinností 

výrobců,“. 

3.  MF § 3 písm. f) 
Zásadní připomínka 
K § 3 písm. f): Navrhujeme do daného ustanovení doplnit, 
že za uvedení na trh bude považován také dovoz. 
Vymezením pojmu uvedení na trh dodáním vybraného 
plastového výrobku na území ČR v rámci podnikání za 
účelem distribuce, spotřeby nebo použití, není do uvedení 
na trh zahrnut dovoz vybraného plastového výrobku, s 
ohledem na to, že dodání nelze chápat jako dovoz ze 
země mimo EU. Navrhujeme proto v rámci vymezení 
uvedení na trh výslovně uvést, že tímto uvedením na trh 
se myslí jak dodání, tak dovoz. Pokud je důvodné ve 
vymezení těchto pojmů tyto situace oddělovat, pak je 
nutno v rámci celého návrhu zákona posoudit, kdy je nutno 
doplnit úpravu dovozu. V souvislosti s tím je také nutno 
upravit působnost orgánů Celní správy ČR při výkonu 
působnosti v rámci dovozu. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 3 písm. f) bylo doplněno 
následujícím způsobem: 
 
„f) uvedením na trh první úplatné nebo 
bezúplatné dodání vybraného plastového 
výrobku na území České republiky v rámci 
podnikání za účelem distribuce, spotřeby nebo 
použití nebo dovoz vybraného plastového 
výrobku,“ 

4.  MF § 3 písm. h) 
Zásadní připomínka 
K § 3 písm. h): Navrhovanou úpravou by se regulace 
dovozu nevhodným způsobem zúžila. Navrhujeme proto 
do dané definice zařadit (resp. zahrnout do právní 
regulace) i vybrané plastové výrobky propuštěné do 
některých zvláštních režimů. S ohledem na účel 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 3 písm. h) bylo doplněno o 
následující celní režimy: propuštění vybraných 
plastových výrobků do zvláštního režimu 
dočasného použití, aktivního zušlechťovacího 
styku a uskladnění v celním skladu. 
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předmětné právní úpravy, kterým je mimo jiné též 
předcházení dopadu některých plastových výrobků na 
životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské 
zdraví (viz čl. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových 
výrobků na životní prostředí), by omezení pouze na celní 
režim propuštění do volného oběhu umožňovalo při 
dovozu „obcházení“ dané regulace. Jedná se především o 
propuštění vybraných plastových výrobků do zvláštního 
režimu dočasného použití, aktivního zušlechťovacího 
styku a uskladnění v celním skladu. S přihlédnutím ke 
skutečnosti, že směrnice č. 2019/904 žádným způsobem 
nereguluje, jaké celní režimy mají být dotčeny, neexistuje 
žádné omezení pro rozšíření množiny dotčených celních 
režimů. V případě dočasného použití (pod tímto si lze 
představit např. zboží dovážené na výstavy) existuje riziko, 
že by součástí zásilky mohly být i „zakázané“ vybrané 
plastové výrobky, přičemž by paradoxně bylo na tyto 
možno uplatnit osvobození od dovozního cla v souladu s 
čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému 
Společenství pro osvobození od cla. Dále je třeba 
konstatovat, že uskladnění v celním skladě se užívá 
především v situacích, kdy je zboží následně propuštěno 
do volného oběhu, což je v daném případě vyloučeno. 
Dále existuje riziko, že pokud by ostatní členské státy EU 
vyloučily užití režimu uskladňování v celním skladu v 
souvislosti s dovozem vybraných plastových výrobků, 
může se ČR stát „odkladištěm“ pro zakázané vybrané 
plastové výrobky, které by byly uskladňovány v celních 
skladech (doba uskladnění není omezena). S tím souvisí i 
omezení aktivního zušlechťovacího styku, kdy je 
stanoveno, že do volného oběhu se propouští např. 
odpady ze zušlechtění, což by v případě zakázaných oxo-
rozložitelných plastů také nebylo možné. Ostatně i 
případné ničení zboží pod celním dohledem probíhá za 

 
„h) dovozem propuštění vybraného výrobku ze 
země mimo Evropskou unii na území České 
republiky do celního režimu volného oběhu, 
aktivního zušlechťovacího styku, dočasného 
použití nebo uskladnění v celním skladu,“ 
 
Přechodné ustanovení stanovující lhůty pro 
vyřízení dotčených celních režimů v případech, 
kdy dojde k propuštění do těchto režimů ještě 
před nabytím účinnosti zákazu podle tohoto 
zákona, bylo stanoveno následovně: 
 
„Pro dovezené vybrané plastové výrobky, jejichž 
dovoz je podle § 6 zakázán, které byly 
propuštěny do celního režimu dočasného použití, 
aktivního zušlechťovacího styku nebo uskladnění 
v celním skladu přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se stanovuje pro zpětný vývoz 
nebo zničení zboží postupem podle celních 
předpisů lhůta 6 měsíců od nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ 
 
Rovněž došlo k úpravě důvodové zprávy dle 
požadavku MF. 
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využití celního režimu aktivního zušlechťovacího styku. Je 
však nutno upozornit, že pokud by došlo k dané úpravě, 
bude nezbytné doplnit v rámci přechodných ustanovení i 
lhůty pro vyřízení dotčených celních režimů v případech, 
kdy dojde k propuštění do těchto režimů ještě před nabytím 
účinnosti zákazu podle tohoto zákona. 

5.  MF § 6 
Zásadní připomínka 
K § 6: Navrhujeme ustanovení rozšířit na zákaz dovozu 
vybraných plastových výrobků. Za slova „osoba nesmí“ 
proto navrhujeme doplnit slova „dovézt nebo“. 

Akceptováno jinak/ vysvětleno. 
 
Úpravou definice uvedení na trh v § 3 písm. f), 
kdy do definice uvedení na trh je doplněn dovoz 
vybraného plastového výrobku (viz vypořádání 
připomínky č. 3), je ustanovení § 6 tím pádem 
rozšířeno o zákaz dovozu vybraných plastových 
výrobků. 
  
„f) uvedením na trh první úplatné nebo 
bezúplatné dodání vybraného plastového 
výrobku na území České republiky v rámci 
podnikání za účelem distribuce, spotřeby nebo 
použití nebo dovoz vybraného plastového 
výrobku,“ 

6.  MF § 8 
Zásadní připomínka 
K § 8: V odst. 1 navrhujeme za slova „uvádí na trh“ doplnit 
slova „nebo dováží“. Povinnost zajistit, aby každý vybraný 
plastový výrobek uvedený v části B přílohy k tomuto 
zákonu byl označen, by měla být zákonem dána také 
dovozci při propuštění vybraného výrobku do celního 
režimu volného oběhu. 

Akceptováno jinak/ vysvětleno. 
 
Úpravou definice uvedení na trh v § 3 písm. f), 
kdy do definice uvedení na trh je doplněn dovoz 
vybraného plastového výrobku (viz vypořádání 
připomínky č. 3), je ustanovení § 6 tím pádem 
rozšířeno o zákaz dovozu vybraných plastových 
výrobků. 
  
„f) uvedením na trh první úplatné nebo 
bezúplatné dodání vybraného plastového 
výrobku na území České republiky v rámci 
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podnikání za účelem distribuce, spotřeby nebo 
použití nebo dovoz vybraného plastového 
výrobku,“ 

7.  MF § 10 
Zásadní připomínka 
K § 10: Není jasný smysl a účel daného ustanovení. Ze 
zákona není zjevná povinnost uzavřít smlouvu o úhradě 
nákladů. Pokud je smyslem ustanovení vynucovat plnění 
smlouvy, postačí obecná úprava závazkového práva v 
občanském zákoníku, která vynucuje plnění smluvní 
povinnosti. Pokud je smyslem ustanovení stanovit smluvní 
přímus, pak není zjevné, že existuje povinnost takovou 
smlouvu uzavřít, stejně jako není jasný okruh smluvních 
stran. Má výrobce např. vlhčených ubrousků uzavřít 
smlouvu se všemi obcemi v ČR? To se jeví jako nadměrně 
zatěžující jak pro obce, tak pro výrobce. Současně je 
problematická individualizace nákladů. Z dikce zákona 
plyne, že by měla být dána povinnost uhradit náklady 
spojené například s likvidací konkrétního vlhčeného 
ubrousku spláchnutého do toalety. Lze pochybovat o tom, 
zda vůbec je možné identifikovat konkrétního výrobce, 
který daný vlhčený ubrousek vyrobil, a pokud ano, tak se 
jeví jako problematické i určení nákladů na odstranění 
tohoto ubrousku. Z uvedeného vyplývá, že patrně není 
záměrem předkladatele, aby šlo o hrazení skutečných 
nákladů spojených s konkrétními vybranými plastovými 
výrobky konkrétní obci v plné výši, ale spíše jde o paušální 
platbu. Metoda smluvního přímusu se tak nejeví jako 
koncepční. Z důvodové zprávy by bylo možné dovodit 
vztah § 10 k § 15 odst. 5 a 6, ale normativní text návrhu 
nedává jasnou odpověď na to, zda se smlouvou podle § 
10 rozumí smlouva podle § 15 odst. 6, když v § 10 se 
stanoví povinnost výrobci, zatímco v § 15 odst. 6 se 
stanoví, že smluvní stranou je provozovatel kolektivního 

Vysvětleno. 
 
Účelem § 10 je transponovat především čl. 8 
odst. 2 až 4 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o 
omezení dopadu některých plastových výrobků 
na životní prostředí. Tento článek stanovuje 
povinnosti související s tzv. rozšířenou 
odpovědností výrobce, mj. aby výrobci pokrývali 
náklady na úklid odpadků z plastových výrobků a 
náklady na sběr odpadu z plastových výrobků, 
které jsou vyhozeny v rámci veřejných systémů 
sběru odpadu, včetně infrastruktury, a přepravy a 
zpracování tohoto odpadu; podrobnosti o těchto 
nákladech pak stanovuje odstavec 4. 
 
MŽP vyšlo původně z toho, že je v zásadě 
nereálné, aby výrobce měl uzavřenu smlouvu s 
každou obcí v České republice a plnil tuto 
povinnost individuálně. Proto § 4 v odstavci 2 
stanovilo, že „výrobce plní povinnosti podle § 9 
nebo 10 v kolektivním systému, a to na základě 
písemně uzavřené smlouvy o zajištění plnění 
povinností výrobce (dále jen „smlouva o 
kolektivním plnění“) s provozovatelem 
kolektivního systému". Uzavřením smlouvy 
s provozovatelem kolektivního systému výrobce 
formálně splní svou povinnost stanovenou v § 10 
a reálně ji za výrobce musí splnit provozovatel 
kolektivního systému. Ten je povinen za tímto 
účelem uzavřít smlouvy s určitým počtem obcí 
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systému. Jde o nezávislá ustanovení, nebo jde o 
ustanovení na sebe navazující? Celkově je nutné tato 
ustanovení revidovat a vyjasnit jejich vztah. S tím souvisí 
otázka, pokud má být úhrada nákladů obcí výrobcem 
paušalizována s tím, že je těžké jak individualizovat 
náklady na odstranění odpadu z výrobku, tak určit 
samotného výrobce, jakou povahu má mít tato úhrada. 
Pokud má mít veřejnoprávní charakter, je nutné vyslovit 
zásadní nesouhlas s navrženou právní úpravou úhrady, a 
to z následujících důvodů. Předně by se v takovém případě 
mělo jednat o poplatek, protože tento pojem lépe vystihuje 
skutečnost, že se jedná o nenávratné, nedobrovolné, 
ekvivalentní a nesankční peněžité plnění ukládaná na 
základě zákona spravované orgánem veřejné správy, 
které je tím pádem veřejným příjmem veřejného rozpočtu 
(Boháč R., Daňové příjmy veřejných rozpočtů, 2013, s. 
111). V takovém případě by bylo nutné nalézt vhodný klíč 
pro rozpočtové určení poplatku tak, aby se jeho výnos 
dostal k obcím v rozsahu, který odpovídá sledovanému 
účelu, a bylo by také nutné určit model správy poplatku, 
tedy zejména určit který orgán by jej spravoval. V každém 
případě je však třeba vycházet ze skutečnosti, že má-li být 
tato úhrada veřejnoprávním plněním, vztahuje se na ni 
ustanovení článku 11 odst. 5 Listiny základních práv a 
svobod, lze daně a poplatky ukládat jen na základě 
zákona, přičemž pojem „na základě zákona“ se pokusil 
vymezit Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 3/95 („malé 
pivovary“), v němž dovodil, že by zákonem měly být 
vymezeny všechny základní konstrukční prvky poplatku, 
nebo, jako například v případě výše či sazby poplatku, 
aspoň jejich limity. V daném případě je zákonem přímo 
vymezen pouze jeden ze základních konstrukčních prvků, 
a to předmět poplatku, zatímco všechny ostatní základní 
konstrukční prvky mají být pravděpodobně vymezeny ve 
smlouvě mezi obcí a výrobcem vybraných plastových 

(90 % obcí v České republice, ve kterých žije 90 
% obyvatel České republiky, do 1 roku od udělení 
oprávnění, dle § 15 odst. 7 návrhu zákona) a 
obcím náklady hradit. Tato konstrukce má také 
motivovat výrobce k založení příslušných 
kolektivních systémů. 
 
Náklady budou obcím hrazeny paušálně, dle 
metodiky vypracované provozovatelem 
kolektivního systému na základě jím zjišťovaných 
nákladů obcí a stanovených kritérií. Ustanovení 
§ 15 odst. 4 až 8 návrhu zákona tak navazují na 
§ 10 a zajišťují, aby povinnost stanovená výrobci 
v § 10 byla řádně splněna a náklady hrazeny v 
adekvátní výši. 
 
Obdobný model obsahuje i č. 477/2001 Sb., 
zákon o obalech a o změně některých zákonů, či 
navrhovaný zákon o výrobcích s ukončenou 
životností; výrobci je stanovena zákonná 
povinnost, kterou za něho ovšem plní 
provozovatel kolektivního systému/ autorizovaná 
obalová společnost na základě smlouvy o 
kolektivním plnění (resp. sdruženém plnění v 
případě obalů). Poměr individuálně plnících 
výrobců je oproti výrobcům plnících kolektivně 
zanedbatelný. Žádný z výše uvedených zákonů 
ovšem nestanovuje výrobcům hradit náklady 
obcím. Provozovatelé kolektivních systémů (či 
autorizovaná obalová společnost) platí odměnu 
za sebrané odpady obcím dobrovolně, na 
základě smlouvy. 
Aby výrobci pokrývali náklady na úklid prováděný 
veřejnými orgány nebo sběr odpadu ve veřejných 
systémech sběru odpadu, stanovuje evropské 
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výrobků. Lze se oprávněně domnívat, že v návaznosti na 
výše uvedený nález Ústavního soudu je toto řešení v 
rozporu s ustanovením čl. 11 odst. 5 Listiny, a tedy 
protiústavní. Peněžité plnění veřejnoprávního charakteru 
nemůže být v žádném případě vybíráno na základě 
(soukromoprávní) smlouvy. Má-li mít tato úhrada povahu 
soukromoprávní, je třeba objasnit, z čeho taková 
skutečnost plyne. Pokud jde navíc o úhradu na základě 
smlouvy podle § 15 odst. 6, tak je atypické, aby šlo o 
soukromoprávní plnění na základě smlouvy, mezi jejíž 
smluvní strany výrobce nepatří, absentuje tak projev 
autonomie vůle výrobce. Jde tak pro výrobce systematicky 
o závazek z jiného právního důvodu ve smyslu části čtvrté 
hlavy IV občanského zákoníku? O závazek z právního 
jednání patně nejde (absentuje právní jednání) a o 
závazek z deliktu nejde také. Celkově lze shrnout, že by 
šlo o vysoce atypický soukromoprávní závazek. 
Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro daně, 
poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění je připraveno se 
podílet na potřebné reformulaci textu. 

právo ve směrnici 2019/904 vůbec poprvé (na 
rozdíl od jiných výrobkových směrnic). MŽP v 
rámci vypořádání připomínkového řízení vyjde 
vstříc určitým připomínkám (ze strany MPO atd.) 
a umožní individuální plnění povinností podle § 9 
a 10 (dojde tedy k úpravě § 4), ovšem zároveň 
stanoví, že výrobce bude muset smluvně pokrýt, 
stejně jako kolektivní systém, 90 % obcí a 90 % 
obyvatel ČR. 
 
Variantu poplatku spatřuje MŽP jako krajně 
nevhodnou - jak uvádí připomínka, všechny 
základní konstrukční prvky poplatku by měly být 
vymezeny zákonem, včetně výše poplatku, resp. 
jeho limitů. MŽP ovšem nedisponuje daty, kolik 
obce mohou vynakládat na úklid tohoto typu 
odpadu. Náklady by měl zjišťovat provozovatel 
kolektivního systému, z principu rozšířené 
odpovědnosti výrobce, a na základě nich určit 
metodiku výpočtu úhrady. Např. odlišné 
velikostní skupiny obcí budou mít různé náklady. 
Nicméně rozumíme tomu, že konstrukce úhrady 
nákladů vytvořená MŽP odpovídá definičním 
znakům poplatku (nenávratné, nedobrovolné, 
ekvivalentní a nesankční peněžité plnění 
ukládané na základě zákona, které je příjmem 
veřejného rozpočtu). 
 
Výše uvedené vysvětlení bylo doplněno také do 
důvodové zprávy. 

8.  MF § 28 odst. 3 
Zásadní připomínka 
K § 28 odst. 3: Navrhujeme doplnit, že pokuty uložené 
„Inspekcí“ bude vybírat „inspekce“. V rámci stanovení 

Vysvětleno/ akceptováno částečně (úprava 
DZ). 
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příslušnosti k vybírání uložených pokut není upraven vztah 
k vybírání pokut uložených Českou inspekcí životního 
prostředí (viz ustanovení § 28 odst. 1 písm. a). S ohledem 
na dotčené ustanovení, kde je ve vztahu  
k jiným orgánům ukládajícím pokuty upraveno, že tyto 
vybírají právě ukládající orgány, je vnitřně proporční, aby 
byl tento vztah upraven i ve vztahu k pokutám ukládaným 
Českou inspekcí životního prostředí. Navíc je nutno upravit 
příslušný bod zvláštní části důvodové zprávy, kde je 
uvedeno, že k projednání přestupku jsou příslušné také 
orgány Celní správy ČR, což ale z § 28 nevyplývá. Jediná 
příslušnost celního úřadu je k vymáhání pokuty v rámci 
dělené správy, neboť tento je v postavení obecného 
správce daně.  

Pokud není stanoveno jinak (jako v případě ČOI 
a SZPI), použije se obecná úprava stanovená v 
zákoně č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. V § 8 
odst. 2 je uvedeno, že celní úřad je obecným 
správcem daně podle správního řádu a vykonává 
správu placení peněžitých plnění v rámci dělené 
správy, která jsou příjmem státního rozpočtu, 
státních fondů nebo rozpočtů územních 
samosprávných celků. To znamená, že pokuty 
uložené Českou inspekci životního prostředí 
bude vybírat a vymáhat celní úřad. 
 
Ustanovení § 28 odst. 3 v tomto ohledu navazuje 
na navrhovaný zákon o odpadech a zákon o 
výrobcích s ukončenou životností (sněmovní 
tisky č. 676 a 678). V návrhu nového zákona o 
odpadech je v § 129 odst. 1 uvedeno „Pokuty 
vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil, 
s výjimkou pokut uložených inspekcí.“, přičemž 
inspekcí se rozumí Česká inspekce životního 
prostředí.  
 
Kombinace zvláštní a obecné úpravy je použita v 
§ 126 návrhu zákona o výrobcích s ukončenou 
životností, kde je pouze stanoveno, že pokuty 
uložené Českou obchodní inspekcí vybírá Česká 
obchodní inspekce. Obecná úprava se také 
použije dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a o omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci). Ve všech těchto právních předpisech 
tedy není výslovně stanoveno, kdo pokuty 
inspekce vybírá nebo vymáhá. 
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Příslušný bod zvláštní části důvodové zprávy, 
kde bylo uvedeno, že k projednání přestupku 
jsou příslušné také orgány Celní správy ČR, byl 
upraven. 

9.  MF § 28 odst. 4 
Zásadní připomínka 
K § 28 odst. 4: Vzhledem k tomu, že všechny orgány 
příslušné k projednávání přestupků jsou organizační 
složky státu, je třeba v odst. 4 stanovit, že pokuty jsou 
příjmem státního rozpočtu. Nesouhlasíme, aby pokuty 
uložené Českou inspekcí životního prostředí byly příjmem 
Státního fondu životního prostředí. Tento krok není nijak 
zdůvodněn. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

10.  MF § 32 odst. 1 
písm. a) Zásadní připomínka 

K § 32 odst. 1 písm. a): Navrhujeme doplnit bod 4 ve znění 
„4. podle § 36 odst. 1, v nichž je ke kontrole příslušný celní 
úřad.“. Navrhovaná změna vychází ze skutečnosti, že v 
rámci dovozu má výlučnou kontrolní pravomoc pouze celní 
úřad. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu připomínky. 

11.  MF K § 33 odst. 1, 
§ 34 odst. 1 a 
§ 35 odst. 1 

Zásadní připomínka 
K § 33 odst. 1, § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1: Navrhujeme za 
slova „k jeho provedení“ doplnit slova „s výjimkou dovozu“. 
Jedná se o zpřesnění vymezení kompetencí. V rámci 
kontroly dovozu je výlučná kompetence celního úřadu. (viz 
též připomínka k § 3 písm. f). 
 

Vysvětleno. 
 
Navrhovaná úprava dle názoru MŽP 
nepřiměřeně zúží možnosti kontroly ze strany 
kontrolních orgánů (ČOI, SZPI, KHS), např. když 
se dozví o spáchaném přestupku ze své činnosti. 
Celní úřady řízení o přestupku dle návrhu zákona 
nevedenou, jejich nástrojem je nepropuštění 
dovážených vybraných plastových výrobků do 
daného celního režimu. Problém pak nastává, 
když celní úřady výrobky, které jsou dováženy 
v rozporu se zákonem, nezachytí. Dovoz je po 
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úpravě definice uvedením na trh, a pokud by 
osoba uvedla na trh vybrané plastové výrobky, 
které by celní úřad nezachytil, nebylo by možné 
s ní vést řízení o přestupku a uložit jí pokutu. 
 
Ustanovení přitom srovnáváme s analogickou 
úpravou v návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností (sněmovní tisk č. 678), 
který prošel dvakrát meziresortním 
připomínkovým řízením, a takováto připomínka 
ke stejně formulovanému ustanovení 
upravujícímu pravomoci ČOI ze strany MF 
uplatněna nebyla. 
 
MŽP nepovažuje znění navrhovaného doplnění 
vhodné v kontextu daných ustanovení ani 
z jazykového hlediska. 

12.  MF § 36 odst. 1 a 
2 Zásadní připomínka 

K § 36 odst. 1 a 2: Navrhujeme daná ustanovení 
přeformulovat s ohledem na to, že je do navrhované právní 
úpravy nutno doplnit i další celní režimy, do kterých bude 
zakázáno tyto vybrané plastové výrobky propustit (viz 
připomínka k § 3 písm. h). Současně je nutno upravit, že 
zákaz propuštění u vybraných plastových výrobků, které 
musí být označeny v souladu s § 8, se bude vztahovat 
pouze na celní režim volný oběh. Do celních režimů 
uskladňování v celním skladu nebo aktivní zušlechťovací 
styk lze propustit tyto výrobky právě z důvodu odstranění 
stavu nesouladného označení s právní úpravou. Současně 
je nutno upravit, že dané kompetence se uplatňují i vůči 
výrobkům z oxo-rozložitelného plastu (viz § 6 zákona). 
Daná ustanovení lze upravit následovně:  

Akceptováno. 
 
Pouze upozorňujeme, že výrobky z oxo-
rozložitelného plastu se dle definice v § 3 písm. 
b) považují také za vybrané plastové výrobky. 
Stejně tak výčet v odstavci 1 musí být 
kumulativní, ne alternativní. 
Ustanovení proto bylo upraveno následovně: 
 

(1) Celní úřad při dovozu vybraných 
plastových výrobků kontroluje, zda  

 
a) dovozem není porušován zákaz stanovený v 

§ 6 a 
 
b) jsou označeny v souladu s § 8. 
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„(1) Celní úřad při dovozu vybraných plastových výrobků  
a výrobků z oxo-rozložitelného plastu kontroluje, zda  
a) jsou označeny v souladu s § 8 nebo  
b) není porušován zákaz stanovený v § 6.  
(2) Celní úřad nepropustí  
a) do celního režimu volný oběh vybrané plastové výrobky, 
pokud nejsou označeny v souladu s § 8, nebo  
b) do celního režimu volný oběh, uskladňování v celním 
skladu, dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího 
styku vybrané plastové výrobky nebo výrobky z oxo-
rozložitelného plastu, pokud je porušen zákaz stanovený v 
§ 6.“  
Nad rámec dané připomínky upozorňujeme, že v případě 
situace podle odstavce 2 písm. b), sice nedojde k 
propuštění zboží do daného celního režimu (celní úřad 
rozhodne o nepropuštění zboží), avšak na celním území 
ČR se bude nacházet zboží, které nebude mít status zboží 
EU a bude pod celním dohledem. Jediná možnost, jak s 
takovým zboží naložit, bude zpětný vývoz podle celních 
předpisů. Je tedy otázkou, zda je takový postup (následně 
mimo EU může zboží poškozovat životní prostředí) v 
souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/904 o omezení dopadu některých plastových 
výrobků na životní prostředí. 

(2) Celní úřad nepropustí dovážené 
vybrané plastové výrobky 

 
a)    do celního režimu volného oběhu, 

uskladňování v celním skladu, dočasného 
použití nebo aktivního zušlechťovacího 
styku, pokud je jejich dovozem porušen 
zákaz stanovený v § 6, nebo 

 
b)    do celního režimu volného oběhu, pokud 

nejsou označeny v souladu s § 8. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/904 o omezení dopadu některých 
plastových výrobků na životní prostředí se 
nevztahuje na země mimo EU a zpětný vývoz 
podle celních předpisů je tak legitimním řešením. 
 

13.  MF § 36 odst. 3 
Zásadní připomínka 
K § 36 odst. 3: Navrhujeme vypustit slova „a 2“ a slova 
„České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a 
potravinářské“. Odstavec 2 neupravuje kontrolu. Tu 
upravuje jen odstavec 1. Dále je nutno konstatovat, že 
zatímco příslušné paragrafy upravující kompetence České 
obchodní inspekce (viz § 33) nebo Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce (§ 34) neobsahují žádné 

Akceptováno/ akceptováno jinak. 
 
Slova „a 2“ byla vypuštěna. 
 
Stejně tak byl vypuštěn § 36 odst. 3. Spolupráci 
kontrolních orgánů dostatečně upravuje § 25 
kontrolního řádu, včetně možností přizvat si ke 
kontrole specializovanou osobu (§ 6 kontrolního 
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ustanovení o spolupráci s orgány Celní správy ČR, je tato 
kompetence upravena ve vztahu k inspekci, myšleno 
České inspekci životního prostředí (viz § 32 odst. 2). 
Navržená změna je tedy plně v souladu se zákonem. 

řádu), viz také připomínka č. 42 Ministerstva 
vnitra. 

14.  MF § 36 odst. 4 
Zásadní připomínka 
K § 36 odst. 4: Navrhujeme dané ustanovení 
přeformulovat. Jednak považujeme za poněkud 
nepřehledné, že všechny uvedené orgány státní správy 
mohou požadovat po Generálním ředitelství cel stejné 
údaje, když s výjimkou ministerstva a České inspekce 
životního prostředí je jejich působnost ve vztahu  
k vybraným plastovým výrobkům omezena (působnost 
České obchodní inspekce je omezena pouze na vybrané 
plastové výrobky uvedené v bodech 1 a 6 části A přílohy 
zákona a vybraných plastových výrobků uvedených v 
bodech 1, 3 a 5 části B přílohy k zákonu). Dále pak musí 
být jasně upraveno, kdy má být tato povinnost splněna 
(např. na žádost, nebo jednou ročně apod.). Stejně tak 
není zřejmé, z jakého důvodu jsou požadovány informace 
o vývozech (není též zřejmé, co všechno je za vývoz 
považováno). Vzhledem ke skutečnosti, že jsou 
požadovány informace z celních prohlášení, musí být v 
tomto duchu dané ustanovení upraveno. Jedná se 
především o skutečnost, že lze poskytovat informace z 
rozhodnutí v celním řízení, kdy je deklarován dovoz 
vybraného plastového výrobku, nebo je dovoz vybraného 
plastového výrobku zjištěn v rámci kontroly podle § 36 
odst. 1. S ohledem na to, že dané ustanovení je 
konstituováno jako povinnost Generálního ředitelství cel, 
navrhujeme v uvedeném ustanovení doplnit, že Generální 
ředitelství cel tak učiní na žádost kompetentního orgánu. 
Stejně tak požadujeme z uvedeného ustanovení vypustit 
úpravu vývozu z ČR s ohledem na to, že příslušná 

Akceptováno částečně. 
 
Ustanovení bylo upraveno. Dle názoru MŽP je 
nicméně legitimní, aby kontrolní orgány, které 
mají pravomoci v oblasti kontroly uvádění na trh 
(tedy rovněž dovozu), měly možnost po GŘC 
požadovat komplexní údaje. Možnost získat tyto 
údaje např. požaduje Ministerstvo zdravotnictví 
ve své zásadní připomínce č. 149. 
 
(3) Generální ředitelství cel poskytuje 
ministerstvu, České obchodní inspekci, Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci a krajským 
hygienickým stanicím na základě žádosti údaje 
ze svých evidencí a informačních systémů  
z rozhodnutí v celním řízení o dovezených 
vybraných plastových výrobcích. 
 
Vývoz byl z daného ustanovení odstraněn. 
Zároveň bylo potřeba odstranit vývoz 
z navazujícího § 36 odst. 5 (respektive § 36 odst. 
4 po vypuštění odstavce 3). 
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směrnice danou úpravu nepožaduje, a ani příslušný bod 
zvláštní části důvodové zprávy potřebnost daných 
informací nevysvětluje. Lze tedy uvažovat  
o tom, že dané ustanovení může být upraveno 
následujícím způsobem:  
„(4) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu nebo 
inspekci na základě žádosti, údaje ze svých evidencí a 
informačních systémů z rozhodnutí v celním řízení o 
dovezených vybraných plastových výrobcích.“ 

15.  MF § 40 
Zásadní připomínka 
K § 40: Navrhujeme vypustit § 40. V návrhu zákona je dána 
kompetence orgánů Celní správy ČR pouze při dovozu, 
kterým je i při změně navrhované Ministerstvem financí 
pouze postup v mezích zákona č. 242/2016 Sb., celní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů. Orgány Celní správy 
ČR podle § 3 odst. 1 celního zákona postupují podle 
daňového řádu, nestanoví-li přímo použitelný předpis EU 
nebo celní zákon jinak. Řešit procesní režim postupu 
orgánů Celní správy ČR v navrhovaném zákoně je tak 
nadbytečné. 

Akceptováno. 
 
MŽP po vysvětlení ze strany MF souhlasí 
s akceptací připomínky. 

16.  MF K DZ/RIA 
Zásadní připomínka 
K Důvodové zprávě a Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace: Materiál obsahuje rozpor mezi těmito 
materiály ve vyjádření dopadů na bezpečnost nebo obranu 
státu. Tyto dokumenty je třeba dát do souladu. 
V Důvodové zprávě na str. 7 bod J) Zhodnocení dopadů 
na bezpečnost nebo obranu státu, je uvedeno: 
„Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na 
bezpečnost nebo obranu státu“. Ve Strhnutí závěrečné 
zprávy RIA na str. 5 v části 3.11 Dopady na bezpečnost 
nebo obranu státu, je uvedeno: „Ano“ „V případě např. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva bude upravena a sjednocena s 
obsahem Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace. 
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vyhlášení nouzového stavu státu by zákaz uvádění na trh 
některých jednorázových plastových výrobků mohl přinést 
komplikace při zajišťování zdravotní bezpečnosti obyvatel. 
Např. ve zdravotnických zařízeních nebude možné 
využívat jednorázové plastové nádobí apod.“ 

17.  MF § 3 písm. b) 
Doporučující připomínky: 
V § 3 písm. b) je vymezen vybraný plastový výrobek. 
Navrhujeme v celém materiálu používat toto označení 
(např. v § 3 písm. h) je v rámci vymezení dovozu upraven 
vybraný výrobek, zatímco v písmenu f) a g) je uveden 
vybraný plastový výrobek). 

Akceptováno. 
 
V celém materiálu bude používáno pouze 
označení vybraný plastový výrobek. Dotčená 
ustanovení byla upravena. 

18.  MF § 7 odst. 1 
K § 7 odst. 1: Navrhujeme za slova „v částech B až D“ 
doplnit slova „přílohy k tomuto zákonu“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

19.  MF § 10 odst. 1 
písm. b) K § 10 odst. 1 písm. b): Dáváme v úvahu, zda by tato 

povinnost neměla být omezena pouze na případy, kdy má 
výrobce s obcí uzavřenou smlouvu podle písmene a). 
Pokud ji uzavřenu mít nebude, nemá podle naše názoru 
možnost tuto povinnost splnit, pokud mu údaje obec 
neposkytne. Přitom jde o povinnost, jejíž nesplnění je 
definováno jako přestupek. 

Vysvětleno. 
 
Výrobce bude dle daného ustanovení zasílat 
údaje pouze o množství plastového odpadu 
soustřeďovaného v rámci obecních systémů 
odpadového hospodářství těch obcí, se kterými 
má uzavřenou smlouvu. V praxi tyto údaje 
individuální výrobce ovšem zasílat nebude a tuto 
povinnost za něj bude plnit provozovatel 
kolektivního systému. 

20.  MF § 13 odst. 7 
K § 13 odst. 7: Navrhujeme zmocnění upravit tak, že by 
Ministerstvo životního prostředí stanovovalo vyhláškou 
vzor formuláře (nikoliv samotný formulář). 

Neakceptováno. 
 
MŽP obdobně stanovilo vyhláškou vzor 
formuláře (nikoliv samotný formulář) v 
návrhu zákona o výrobcích s ukončenou 
životností, načež následně došlo během 
legislativního procesu k jeho vypuštění na 
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Legislativní radě vlády. Úprava by měla být 
v obou zákonech koncepčně shodná. 

21.  MF § 25 odst. 1 
písm. d) K § 25 odst. 1 písm. d): Navrhujeme slova „neoznačí při 

uvedení na trh“ nahradit slovy „při uvedení na trh 
neoznačí“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

22.  MF § 36 odst. 5 
písm. a) K § 36 odst. 5 písm. a): Navrhujeme vypustit slova 

„vývozce nebo“ a před slovem „jméno“ vypustit slovo „to“. 
Akceptováno částečně. 
 
Slova „vývozce nebo“ byla vypuštěna. Vypuštění 
slova „to“ nedává smysl, neboť slovo uvozuje 
výčet identifikačních údajů, které jsou 
poskytovány. 
 

23.  MF § 36 odst. 5 
písm. c) K § 36 odst. 5 písm. c): Navrhujeme vypustit slova „nebo 

vývozu“. 
Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

24.  MF § 36 odst. 5 
písm. f) K § 36 odst. 5 písm. f): Navrhujeme vypustit slova „nebo 

do něhož bylo vyvezeno,“. Připomínky k § 36 odst. 5 
písm. a), c) a f) souvisí s tím, že není nijak odůvodněno, 
že mohou být poskytovány i informace o vývozech. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

25.  MF § 36 odst. 5 
písm. i) K § 36 odst. 5 písm. i): Navrhujeme slovo „přepravě“ 

nahradit slovem „dovozu“. S ohledem na skutečnost, že 
dané ustanovení stanoví rozsah poskytovaných údajů 
vztahujících se k dovozu, považujeme použití pojmu 
„dovoz“ za přesnější. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

26.  MF § 41 odst. 3 
K § 41 odst. 3: Navrhujeme vypustit slovo „nejdříve“ pro 
nadbytečnost. 

Vysvětleno. 
 
Slovo „nejdříve“ nadbytečné není, protože jeho 
odstraněním by musel provozovatel kolektivního 
systému zaslat roční zprávu poprvé právě za rok 
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2022. To ovšem není záměrem MŽP, vzhledem 
k tomu, že provozovatel kolektivního systému 
může vzniknout později, v r. 2023 či 2024. 

27.  MF Příloha K příloze návrhu zákona – obecně: Domníváme se, že 
jednotlivé body by měly začínat malými písmeny a být 
ukončeny čárkou (resp. tečkou, jde-li o poslední body v 
části). 

Akceptováno. 
 
Příloha byla upravena dle připomínky. 

28.  MF Příloha 
K příloze návrhu zákona – část A: Vymezení výrobků, na 
které se nevztahuje zákaz uvádění do oběhu v ČR pomocí 
nenormativního odkazu (který navíc obsahuje pouze 
příkladný výčet právních předpisů) považujeme za zcela 
nevhodné a domníváme se, že je do budoucna schopno 
vyvolávat výkladové obtíže. 

Vysvětleno. 
 
Směrnice 2019/904 vymezuje výrobky, na které 
se zákaz uvádění na trh nevztahuje, totožným 
způsobem. 
 
Rovněž slovenský zákon č. 79/2015 Sb., o 
odpadoch ve znění zákona č. 460/2019 Sb., 
vymezuje výrobky stejně, v poznámce pod čarou 
č. 162 – 162) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 
aktívnych implantovateľných zdravotníckych 
pomôcok.“. 
 
MŽP bude případně metodicky upřesňovat druhy 
plastových výrobků, které nebudou spadat do 
působnosti zákona. 

29.  MF DZ + RIA 
Obecně k Důvodové zprávě a Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace: Předpokládáme, že 
v případech, kdy materiál zmiňuje dopady ve věcné rovině, 

Vysvětleno. 
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které se budou týkat nově uložených povinností dalších 
rezortů kromě předkladatele MŽP (tj. budou souviset přímo 
s nakládáním s danými druhy odpadů přímo v dotčených 
rezortech nebo jimi zřízených organizacích), bude materiál 
posouzen v MPŘ přímo dotčenými ÚSÚ. Zřejmě dojde 
k dopadům např. do rezortu MO při hospodaření v lesích. 
Lze si představit problém ve využití plastů a plastových 
jednorázových obalů využívaných v rámci ozbrojených sil  
– řada  výstrojních položek, munice a dalšího vojenského 
materiálu je balena v plastových obalech právě s ohledem 
na specifické vlastnosti plastů (stabilita, odolnost proti 
vlhkosti…). Naznačenou problematiku dopadů na 
bezpečnost a obranu státu materiál vůbec neřeší. Rovněž 
považujeme za problematické tvrzení uvedené ve Shrnutí 
závěrečné zprávy RIA (viz část 3.11 na str. 5). 
Doporučujeme, aby předkladatel vyjasnil případné zákazy 
uvádění na trh některých výrobků v době vyhlášení 
některého krizového stavu. Podle našeho názoru uvedená 
argumentace neobstojí, protože smyslem vyhlášení 
krizových stavů je mimo jiné zprůchodnit a umožnit činnosti 
a procesy, které za běžného stavu jsou omezeny resp. 
podřízeny procesním a administrativním restrikcím. Je 
těžko přijatelné, aby došlo ke komplikacím při zajišťování 
zdravotní a jiné bezpečnosti obyvatel pouze v důsledku 
zákazu některých plastových výrobků i za běžného stavu, 
natož za stavu krize nebo při řešení nákazové situace. 
Uvedeným nijak není zpochybněna argumentace 
směřující k omezování přítomnosti plastů v prostředí, jde o 
volbu prostředků a způsob řešení. Doporučujeme proto, 
aby otázku dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
předkladatel dopracoval. 

Nevidíme důvod, proč by měl navrhovaný zákon 
mít dopad do resortu MO při hospodaření 
v lesích. Co se týče využití plastů a plastových 
jednorázových obalů využívaných v rámci 
ozbrojených sil, směrnice 2019/904 pojednává 
pouze o „sáčcích zhotovených z pružného 
materiálu, které obsahují potraviny určené 
k okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení 
bez jakékoli další přípravy“. Obecná část 
důvodové zprávy i RIA byly doplněny. 
 
 

30.  MF DZ 
K Důvodové zprávě: V obecné části nelze u dopadů do 
státního rozpočtu (bod G) odkázat na RIA. Dopady musí v 

Akceptováno. 
 
Obecná část důvodové zprávy byla doplněna. 
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souladu s § 86 odst. 3 Jednacího řádu PSP obsahovat 
důvodová zpráva. 

31.  MF RIA K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, bodu 
3.3.1., c) varianta 2, c) DPH: Na str. 40 ve větě 
„Diferenciace daně z přidaného hodnoty je sice možná, ale 
problematická z pohledu konstrukce daně a jejího 
navázání na vybrané výrobky.“ zaměnit slovo „přidaného“ 
za „přidané“. 

Akceptováno. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla upravena. 

32.  MF RIA K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, bodu 
3.3.1., c) varianta 2, c) DPH: Na str. 40 doporučujeme 
druhý odstavec uvést v následujícím znění: „Základem 
daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce 
DPH za uskutečnitelné zdanitelné plnění, včetně částky na 
úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné 
plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za 
toto zdanitelné plnění. Základ daně také zahrnuje vedlejší 
výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je 
uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění. Za 
vedlejší výdaje se považují pro účely základu daně zejm. 
náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. V případě, 
že částka za vybrané výrobky bude jako vedlejší výdaj ve 
smyslu zákona o DPH zahrnuta do celkové ceny 
prodávaného zboží a bude tak účtována společně v přímé 
souvislosti s tímto uskutečněným zdanitelným plněním, 
tzn. s dodáním předmětného zboží, pak tato položka 
vedlejších výdajů bude součástí základu daně pro výpočet 
DPH a uplatní se u ní stejná sazba daně jako u 
dodávaného zboží. V případě, že plátce se rozhodne 
prodávat vybrané výrobky zvlášť bez přímé souvislosti 
s dodávaným zbožím, bude se jednat o samostatné 
zdanitelné plnění, které bude podléhat dani z přidané 

Akceptováno. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla upravena. 
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hodnoty a bude u něj uplatněna sazba daně platná pro 
dané plnění (zboží).“. 

33.  MF RIA K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, bodu 
8.3.2, tabulce 17 - porovnání nákladů a přínosů: na str. 89 
u varianty 2 jsou v tabulce uvedeny dopady na 
podnikatelské prostředí (náklady na evidenci a roční 
zprávu) v kolonce přínosů. 

Akceptováno. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla upravena. 

34.  MF RIA K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, bodu 
9: Doporučujeme doplnit chybějící tabulku porovnání 
nákladů a přínosů. 

Akceptováno. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla upravena. 

35.  MV K § 4, § 10 a  
§ 15 Zásadní připomínka 

K § 4, § 10 a § 15: 
Podle § 4 odstavce 2 plní výrobce povinnost podle § 10, 
tedy povinnost úhrady nákladů obcí, v kolektivním 
systému. Odstavec 4 pak upravuje řešení pro případ, že 
na území České republiky nepůsobí žádný provozovatel 
kolektivního systému pro daný druh plastového výrobku, 
avšak jen pro povinnosti výrobce podle § 9. Podle § 15 
odst. 4 pak má provozovatel kolektivního systému zajistit 
odpovídající výši příspěvků hrazených výrobci. 
 
Ustanovení § 15 ukládá tyto povinnosti vůči obcím zřejmě 
všem provozovatelům kolektivního systému (je formulován 
obecně), zatímco z § 13 odst. 2 bodu 1 vyplývá, že je na 
rozhodnutí žadatele o oprávnění k provozování 
kolektivního systému, zda bude zajišťovat i povinnosti ve 
vztahu k výrobkům uvedeným v bodu 1 části D přílohy 
(podle rozsahu žádosti). Obdobně též viz poslední věta § 
15 odst. 6. 
 

Akceptováno./Vysvětleno. 
 
Pokud jde o § 4, bude v návaznosti na další 
připomínky z MPŘ (např. od MPO) umožněno 
v případě povinností podle § 9 a § 10 i 
individuální plnění, tedy nejen skrze kolektivní 
systém (s konkretizací podmínek). 
 
Ustanovení § 15 stanovuje povinnosti pro 
provozovatele kolektivního systému obecně, 
s výjimkami v návaznosti na to, pro které druhy 
vybraných plastových výrobků bylo provozovateli 
kolektivního systému vydáno rozhodnutí  
o oprávnění k provozování kolektivního systému. 
Ustanovení § 13 odst. 2 bodu 1 stanovuje, že 
vzor smlouvy o úhradě nákladů na soustřeďování 
odpadu podle § 15 odst. 4 písm. b) předkládá 
pouze žadatel, který hodlá zajišťovat kolektivní 
plnění povinností výrobců vybraných plastových 
výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy 
k tomuto zákonu. 
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Nejasnosti vyvolávají i ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) a 
§ 15 odst. 4 písm. a) a b), které – ač zřejmě hovoří o 
totožných povinnostech – používají částečně odlišné 
formulace.   
 
Požadujeme proto zmíněná ustanovení přepracovat tak, 
aby bylo zcela zřejmé, kdy se uplatní jaká povinnost vůči 
obcím a kdo ji bude plnit.  
 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k předkládané 

novele zákona č. 477/2001 Sb. (srov. především § 10a a § 

21 tohoto zákona). 

 

 
Ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) a § 15 odst. 4 
písm. a) a b) byla upravena a formulace 
sjednoceny. To platí i pro § 10a a § 21 novely 
zákona č. 477/2001 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 

36.  MV § 7 odst. 2 
písm. c) a  
§ 21 odst. 4 
písm. b) 

Zásadní připomínka 
Uvedená ustanovení upravují součinnost kontrolovaných 
osob spočívající v předložení vybraných dokumentů. 
Upozorňujeme na riziko vzniku duplicity právní úpravy ve 
vztahu k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, který upravuje 
povinnost poskytnutí součinnosti kontrolovanou osobou a 
povinnou osobou [srov. § 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádu]. 
Požadujeme danou problematiku objasnit v důvodové 
zprávě. 

Akceptováno. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy byla doplněna 
v bodech věnovaných předmětným 
ustanovením. 

37.  MV § 10 a § 15 
 Zásadní připomínka 

Ustanovení § 10 počítá s úhradou obcím ze strany výrobce 
na základě písemné smlouvy, přičemž neuhrazení těchto 
nákladů může naplnit skutkovou podstatu přestupku 
uvedeného v § 25 odst. 1 písm. f). Naopak v § 15 odst. 6 
je uloženo provozovateli kolektivního systému uzavřít 

Vysvětleno. 
 
Účelem § 10 je transponovat především čl. 8 
odst. 2 až 4 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o 
omezení dopadu některých plastových výrobků 
na životní prostředí. Tento článek stanovuje 
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smlouvu o úhradě nákladů s každou obcí, která o to projeví 
zájem. Zároveň jsou zde stanovena i pravidla, která mají 
obce chránit – používání obdobných podmínek jako pro 
ostatní obce, zákaz požadovat za uzavření smlouvy 
úhradu. 
  
Obecně se domníváme, že konstrukce založená na plnění 

povinnosti jedním subjektem vůči druhému na základě 

smlouvy není vhodná. Není zřejmé, nakolik je připuštěna 

možnost individualizace obsahu předmětných povinností 

při jednání s konkrétními obcemi. Nelze totiž zapomínat, 

že obce jsou samosprávnými subjekty a mohou se 

svobodně rozhodnout, zda a jakou smlouvu uzavřou. 

V této souvislosti doplňujeme s odkazem na § 15 odst. 7, 

že požadavek na 90% podíl obyvatel České republiky 

znamená, že smlouva musí být nezbytně uzavřena 
s hlavním městem Prahou, v němž dle údajů České 

statistického úřadu žije více jak 10 % obyvatel České 

republiky. 

Požadujeme proto předmětná ustanovení revidovat, 
povinnost úhrady obcím řešit přímo zákonnou úpravou a 
smlouvám případně přenechat jen vymezené spektrum 
témat, kde je přípustné a vhodné, aby docházelo k jednání 
a uplatnila se kontraktační volnost. 
 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k předkládané 

novele zákona č. 477/2001 Sb. (srov. především § 10a a § 

21 tohoto zákona). 

povinnosti související s tzv. rozšířenou 
odpovědností výrobce, mj. aby výrobci pokrývali 
náklady na úklid odpadků z plastových výrobků a 
náklady na sběr odpadu z plastových výrobků, 
které jsou vyhozeny v rámci veřejných systémů 
sběru odpadu, včetně infrastruktury, a přepravy a 
zpracování tohoto odpadu; podrobnosti o těchto 
nákladech pak stanovuje odstavec 4. Termín 
„veřejné systémy sběru odpadů“ de facto 
znamená, že musí být zajištěna spolupráce 
s obcemi. 
 
MŽP vyšlo původně z toho, že je v zásadě 
nereálné, aby výrobce měl uzavřenu smlouvu s 
každou obcí v České republice a plnil tuto 
povinnost individuálně. Proto § 4 v odstavci 2 
stanovilo, že „výrobce plní povinnosti podle § 9 
nebo 10 v kolektivním systému, a to na základě 
písemně uzavřené smlouvy o zajištění plnění 
povinností výrobce (dále jen „smlouva o 
kolektivním plnění“) s provozovatelem 
kolektivního systému". Uzavřením smlouvy 
s provozovatelem kolektivního systému výrobce 
formálně splní svou povinnost stanovenou v § 10 
a reálně ji za výrobce musí splnit provozovatel 
kolektivního systému. Ten je povinen za tímto 
účelem uzavřít smlouvy s určitým počtem obcí 
(90 % obcí v České republice, ve kterých žije 90 
% obyvatel České republiky, do 1 roku od udělení 
oprávnění, dle § 15 odst. 7 návrhu zákona) a 
obcím náklady hradit. Tato konstrukce má také 
motivovat výrobce k založení příslušných 
kolektivních systémů. 
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Náklady budou obcím hrazeny paušálně, dle 
metodiky vypracované provozovatelem 
kolektivního systému na základě jím zjišťovaných 
nákladů obcí a stanovených kritérií. Ustanovení 
§ 15 odst. 4 až 8 návrhu zákona tak navazují na 
§ 10 a zajišťují, aby povinnost stanovená výrobci 
v § 10 byla řádně splněna a náklady hrazeny v 
adekvátní výši. 
 
Obdobný model obsahuje i č. 477/2001 Sb., 
zákon o obalech a o změně některých zákonů, či 
navrhovaný zákon o výrobcích s ukončenou 
životností; výrobci je stanovena zákonná 
povinnost, kterou za něho ovšem plní 
provozovatel kolektivního systému/ autorizovaná 
obalová společnost na základě smlouvy o 
kolektivním plnění (resp. sdruženém plnění v 
případě obalů). Poměr individuálně plnících 
výrobců je oproti výrobcům plnících kolektivně 
zanedbatelný. Žádný z výše uvedených zákonů 
ovšem nestanovuje výrobcům hradit náklady 
obcím. Provozovatelé kolektivních systémů (či 
autorizované obalové společnosti) platí odměnu 
za sebrané odpady obcím dobrovolně, na 
základě smlouvy. 
Aby výrobci pokrývali náklady na úklid prováděný 
veřejnými orgány nebo sběr odpadu ve veřejných 
systémech sběru odpadu, stanovuje evropské 
právo ve směrnici 2019/904 vůbec poprvé (na 
rozdíl od jiných výrobkových směrnic). MŽP v 
rámci vypořádání připomínkového řízení vyjde 
vstříc určitým připomínkám (ze strany MPO atd.) 
a umožní individuální plnění povinností podle § 9 
a 10 (dojde tedy k úpravě § 4), ovšem zároveň 
stanoví, že výrobce bude muset smluvně pokrýt, 
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stejně jako kolektivní systém, 90 % obcí a 90 % 
obyvatel ČR. 
 
MŽP zvažovalo např. variantu poplatku, kterou 
ovšem spatřuje jako krajně nevhodnou -  všechny 
základní konstrukční prvky poplatku by musely 
být vymezeny zákonem, včetně výše poplatku, 
resp. jeho limitů. MŽP ovšem nedisponuje daty, 
kolik obce mohou vynakládat na úklid tohoto typu 
odpadu. Náklady by měl zjišťovat především 
provozovatel kolektivního systému, z principu 
rozšířené odpovědnosti výrobce, a na základě 
nich určit metodiku výpočtu úhrady. Např. odlišné 
velikostní skupiny obcí budou mít různé náklady. 
 
Požadavek na 90% pokrytí (obcí a obyvatel ČR) 
bude v zákoně o obalech obsažen od 1. 1. 2021 
po novele v případě sběrné sítě (což odpovídá 
stávající sběrné síti autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s.).  

38.  MV § 26 odst. 1 
písm. a) Zásadní připomínka 

Skutkovou podstatu požadujeme rozdělit, neboť se jedná 
o odlišné povinnosti, a přeformulovat ji následovně:  
„a) v rozporu s § 13 odst. 6 neoznámí ministerstvu 
stanovenou skutečnost nebo mu nesdělí, jakým způsobem 
bude zjednána náprava,  
b) nezveřejní dokumenty podle § 15 odst. 2 nebo 
ministerstvu nepředloží dokumenty podle § 15 odst. 3,“. 

Akceptováno. 
 
Skutková podstata bude rozdělena dle 
připomínky. 
 

39.  MV § 28 odst. 2 
Zásadní připomínka 
Větu druhou požadujeme vypustit nebo systematicky 
přesunout; podle našeho názoru svou povahou nepatří do 

Akceptováno/Vysvětleno. 
 
Věta druhá byla vypuštěna. 
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ustanovení o přestupcích. Není také jasné, proč se i 
povinnost podle § 9 považuje za splněnou, když porušení 
této povinnosti není znakem předmětných skutkových 
podstat uvedených v tomto ustanovení. 

V ustanovení § 28 odst. 2 byly uvedeny chybné 
odkazy, správně má jít o odkazy na § 25 odst. 1 
písm. e) a f). 
  

40.  MV § 28 odst. 5 
Zásadní připomínka 
Požadujeme za slova „lze upustit“ vložit slova „též tehdy,“ 
aby bylo zřejmé, že tímto ustanovením není dotčena 
možnost upuštění od uložení správního trestu dle zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, ve znění pozdějších předpisů (viz § 42 a 43 tohoto 
zákona). 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno požadovaným 
způsobem. 

41.  MV § 33 odst. 2 
písm. b), § 34 
odst. 2 písm. 
b) a § 35 odst. 
2 písm. b) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme vyjasnit vztah těchto ustanovení 
k navrhovanému ustanovení § 6, který upravuje zákaz 
uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh, 
resp. též k ustanovení § 41. Není nám totiž zřejmé, v 
jakých případech budou předmětné orgány zakazovat 
uvedení předmětných vybraných plastových výrobků na 
trh nebo do oběhu, když je v § 6 stanoven zákaz, dle 
kterého právnická nebo podnikající fyzická osoba nesmí 
uvádět na trh vybrané plastové výrobky uvedené v části A 
přílohy k tomuto zákonu a výrobky z oxo-rozložitelného 
plastu. 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Daná ustanovení jsou nadbytečná (jako 
ochranná opatření nemají smysl) a budou 
vypuštěna. 
 

42.  MV § 36 odst. 3: 
 Zásadní připomínka 

Rovněž v rámci předmětného ustanovení, které upravuje 
spolupráci kontrolních orgánů, považujeme za nezbytné 
upozornit na riziko vzniku duplicity právní úpravy ve vztahu  
ke kontrolnímu řádu, který taktéž upravuje spolupráci 
kontrolních orgánů (srov. § 25 a násl. kontrolního řádu). 
Obdobně zakotvuje možnost využít při kontrole tzv. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo s ohledem na duplicitu s § 25 
kontrolního řádu vypuštěno. 
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přizvanou osobu specializovanou na tu kterou dílčí oblast, 
viz § 6 kontrolního řádu. Požadujeme tedy se s touto 
otázkou vypořádat v důvodové zprávě. 

43.  MV § 43 bodu 72 
– k § 44 odst. 
4 písm. c) bod 
2 zákona č. 
477/2001 Sb. 

Zásadní připomínka 
Skutková podstata obsahuje nesprávný odkaz. 
Požadujeme proto opravu odkazu, a to na „§ 21c odst. 3“. 
 

Akceptováno. 
 
Dané ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

44.  MV § 43 bodu 73 
– k § 45 odst. 
2 zákona č. 
477/2001 Sb.: 
 

Zásadní připomínka 
Nesouhlasíme s tím, aby se za předmětné přestupky 
ukládala pokuta v pevné sazbě, neboť by tím bylo 
nadměrně omezeno správní uvážení (srov. bod 3. 5 Zásad 
tvorby právní úpravy přestupků) a nemohly by být 
zohledněny jednotlivé okolnosti případu (srov. § 37 zákona 
č. 250/2016 Sb.), což zvláště s ohledem na relativně 
vysokou výši pokuty (zřejmě by se v konkrétních případech 
o relativně vysoké pokuty jednalo) nepovažujeme za 
žádoucí. Požadujeme, aby tímto způsobem byla určena 
pouze horní hranice pokuty. 

Akceptováno. 
 
Dané ustanovení bylo upraveno dle připomínky, 
daným způsobem bude určena pouze horní 
hranice pokuty. 
 
(2) Za přestupek právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby podle § 44 odst. 2 písm. 
h) nebo § 44 odst. 3 písm. m) lze uložit pokutu až 
do výše, která se stanoví jako součin čísla 
označujícího počet procent chybějících 
k dosažení stanovené minimální úrovně 
zpětného odběru odpadů z obalů a částky 
1 000 000 Kč. 
 

45.  MV § 4 odst. 4 
Doporučující připomínky: 
 
Podotýkáme, že právní moci nabývá rozhodnutí, kterým se 
oprávnění vydává, nikoli oprávnění samotné. 
Doporučujeme tedy slova „po nabytí právní moci 
oprávnění“ nahradit slovy „po nabytí právní moci 
rozhodnutí o vydání oprávnění“ a slova „ode dne nabytí 
právní moci tohoto oprávnění“ nahradit slovy „ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí“. 

Akceptováno jinak. 
 
Dané ustanovení bylo vypuštěno. 
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46.  MV § 15 V odstavci 3 je použito slovní spojení „rozhodnutí per 
rollam“. Je třeba upozornit, že pokud dosavadní právní 
předpisy tento obrat používají, jedná se o legislativní 
zkratku, která má přesně vymezený obsah (viz např. § 175 
zákona o obchodních korporacích). Doporučujeme proto 
ustanovení uvést do souladu s terminologií korporátního 
práva. 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Znění tohoto ustanovení bylo navrženo pro návrh 
zákona o výrobcích s ukončenou životností ve 
spolupráci s prof. Dědičem, členem Legislativní 
rady vlády a spoluautorem zákona o obchodních 
korporacích. Nicméně souhlasíme, že by bylo 
zřejmě vhodnější nahradit slova „per rollam“ 
slovy „mimo valnou hromadu“. 

47.  MV § 23 Dle ustanovení se pro kontrolu nad činností provozovatele 
kolektivního systému použije § 54 zákona o výrobcích s 
ukončenou životností obdobně. Doporučujeme (zejména 
v důvodové zprávě) uvést, jakému procesnímu režimu 
podléhá kontrolní činnost příslušných orgánů (zda se 
použije právní úprava kontrolní řádu jako obecného 
procesního předpisu pro oblast kontrol nebo jiná zvláštní 
právní úprava). 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna dle připomínky, 
pokud daný zákon nestanoví jinak, použije se 
právní úprava kontrolního řádu jako obecného 
předpisu. 

48.  MV § 28 Upozorňujeme, že není stanovena příslušnost k 
projednání přestupku podle § 27 odst. 1 písm. c), a tudíž 
se na určení věcné příslušnosti k projednání tohoto 
přestupku aplikuje obecné pravidlo dle § 60 zákona č. 
250/2016 Sb. (nejsme si přitom jisti, zda se jedná o záměr 
předkladatele). 

Akceptováno. 
 
Jednalo se o chybný odkaz v § 28 odst. 1 písm. 
a), ustanovení bylo upraveno. 

49.  MV § 28 odst. 2 Domníváme se, že alespoň ve zvláštní části důvodové 
zprávy by měla být uvedena argumentace, která osvětlí 
vyloučení odpovědnosti za přestupek v daných případech. 
Doporučujeme důvodovou zprávu v tomto smyslu doplnit. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

50.  MV § 30 odst. 3 
písm. f) 

Dáváme na zvážení, zda písmeno f) předmětného 
ustanovení nepřeformulovat na znění: „ukládá opatření 
s uvedením lhůty pro zjednání nápravy provozovateli 
kolektivního systému,“. 

Vysvětleno. 
 
Spíše bychom ponechali původní formulaci. 
Mohou nastat případy, kdy lhůta pro zjednání 
nápravy nemusí být uvedena. 
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Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k dalším 
odpovídajícím navrhovaným ustanovením [srov. např. § 33 
odst. 2 písm. a) či § 34 odst. 2 písm. a)]. 

51.  MV § 37 Ustanovení upravuje způsob prokazování osob 
oprávněných vykonávat kontrolu. Podle § 4 odst. 3 
kontrolního řádu platí, že pověření ke kontrole má formu a) 
písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo b) 
průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. 
Formu průkazu lze užívat pouze tam, kde to stanoví jiný 

právní předpis, aby nedocházelo k záměnám průkazu, 

coby formy pověření ke kontrole, se služebními průkazy 

osvědčujícími toliko příslušnost dané osoby k úřadu. To 
neznamená, že by služební průkaz nemohl být současně 

pověřením ke kontrole (zejména v případě různých 

inspekcí bude zpravidla jejich služební průkaz současně i 
pověřením ke kontrole), avšak z důvodu právní jistoty 

kontrolovaných osob to musí být výslovně stanoveno 

zákonem. Tyto skutečnosti doporučujeme postavit na jisto 

alespoň v důvodové zprávě. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva bude doplněna ve smyslu 
připomínky. 

52.  MV § 43 bodu 53 
– k § 40 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

Doporučujeme (zejména v důvodové zprávě) uvést, 
jakému procesnímu režimu podléhá kontrolní činnost 
příslušných orgánů (zda se použije právní úprava kontrolní 
řádu jako obecného procesního předpisu pro oblast kontrol 
nebo jiná zvláštní právní úprava). 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 

53.  MV K § 43 bodu 
56 – k § 44 
odst. 2 písm. 
k) zákona č. 
477/2001 Sb.: 

Původní § 44 odst. 2 písm. h) je návrhem přečíslován na § 
44 odst. 2 písm. k). Tato změna se však neprojevila v § 46 
odst. 1 upravujícím výjimku z odpovědnosti za přestupek. 
Doporučujeme proto rovněž § 46 odst. 1 daného zákona 
novelizovat. 

Akceptováno. 

Do návrhu zákona byl doplněn nový novelizační 

bod, který upravuje § 46 odst. 1 
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54.  MV K § 43 bodu 
57 – k § 44 
odst. 2 písm. 
l) zákona č. 
477/2001 Sb.: 
 

Upozorňujeme, že v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn je skutková podstata uvedena v 
odlišném znění, než v samotném návrhu zákona. 
Doporučujeme proto platné znění upravit dle návrhu 
zákona (ke znění skutkové podstaty v návrhu zákona 
nemáme připomínek, zatímco skutková podstata 
v materiálu obsahujícím platném znění zákona není 
formulována korektně). 
 

Akceptováno. 
 
Platné znění s vyznačením změn bylo upraveno 
dle návrhu zákona. 
 
 

55.  MV K § 43 bodu 
72 – k § 44 
odst. 4 
zákona č. 
477/2001 Sb.: 

Upozorňujeme, že původní § 44 odst. 4 je návrhem rušen, 
resp. nahrazen zcela jiným ustanovením. Tato změna se 
však neprojevila v § 46 odst. 1 upravujícím výjimku 
z odpovědnosti za přestupek. Doporučujeme tedy § 46 
odst. 1 v tomto smyslu revidovat. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 46 odst. 1 bylo upraveno dle 
připomínky. 

56.  MV K názvu 
Připomínky legislativně-technické a formálního 
charakteru: 
 
Dáváme na zvážení, zda v názvu zákona slovo „některých“ 
nenahradit slovem „souvisejících“, viz čl. 31 odst. 1 písm. 
f) Legislativních pravidel vlády.  

Akceptováno. 
 
Název návrhu zákona bude upraven dle 
připomínky. 

57.  MV § 1 písm. c) Navrhujeme čárku před slovem „a“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

58.  MV § 3 písm. d) 
bodu 1 

Za slovo „dálku3)“ doporučujeme vložit čárku. Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

59.  MV § 7 odst. 1 Domníváme se, že za slova „B až D“ by měla být vložena 
slova „přílohy k tomuto zákonu“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 
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60.  MV § 8 odst. 2 – 
k poznámce 
pod čarou č. 
5. 

V souladu s čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme uvést úplnou citaci zákona č. 
110/1997 Sb. (celý jeho název). 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k dalším 
poznámkám pod čarou, kde chybí úplné citace právních 
předpisů (např. poznámka pod čarou č. 6). 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Poznámky pod čarou byly upraveny. MŽP při 
jejich formulaci vyšlo z předešlého legislativního 
procesu u nových odpadových zákonů, kdy 
vládní legislativa nepovažovala za přínosné 
uvádět obecně známé předpisy (jako např. 
občanský zákoník, zákon o obchodních 
korporacích) formou úplné citace. MŽP uvede 
úplnou citaci a bude vhodnou formu dále řešit 
v rámci Legislativní rady vlády. 
 

61.  MV § 25 odst. 1 
písm. a) 

Doporučujeme slovo „povinnosti“ nahradit slovem 
„povinnost“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

62.  MV § 30 odst. 3 
písm. g) 

Navrhujeme čárku před slovem „a“ vypustit. Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

63.  MV § 32 odst. 1 
písm. a) bodu 
3 

Na konci bodu 3 je nezbytné tečku nahradit čárkou. Akceptováno jinak. 
  
Ustanovení bylo upraveno a byl doplněn bod 4 
podle připomínky Ministerstva financí, na jeho 
konci byla uvedena čárka. 

64.  MV § 32 odst. 2 Čárku za slovem „orgány“ je dle našeho názoru vhodné 
vypustit. 

Akceptováno jinak. 
 
Daný odstavec byl vypuštěn s tím, že 
dostačující je úprava v kontrolním řádu. 

65.  MV § 33 odst. 2 
písm. c) 

Navrhujeme na konci ustanovení čárku před slovem „a“ 
vypustit. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 34 odst. 2 písm. 
c) a § 35 odst. 2 písm. c). 

Akceptováno. 
 
Daná ustanovení byla upravena dle připomínky. 
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66.  MV § 36 odst. 5 Dvojtečku na konci úvodní části ustanovení doporučujeme 
vypustit. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

67.  MV § 41 odst. 3 Domníváme se, že slovo „nejdříve“ je s ohledem na 
předchozí slovo „poprvé“ uváděno nadbytečně, 
doporučujeme jej vypustit. 

Vysvětleno. 
 
Slovo „nejdříve“ nadbytečné není, protože jeho 
odstraněním by musel provozovatel kolektivního 
systému zaslat roční zprávu poprvé právě za rok 
2022. To ovšem není záměrem MŽP, vzhledem 
k tomu, že provozovatel kolektivního systému 
může vzniknout později, v r. 2023 či 2024. 

68.  MV § 43 – k 
úvodní větě 
zákona č. 
477/2001 Sb.: 

Před slovy „se mění takto“ navrhujeme vložit čárku. Akceptováno. 
 
Úvodní věta byla upravena dle připomínky. 

69.  MV § 43 bod 6 – 
k § 2 písm. s) 
bodu 1 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

Dle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády by při více 
možnostech vyjádřených v pododstavcích měla být před 
slovem „nebo“ uvedena čárka. Doporučujeme ji na konec 
bodu 1 před slovo „nebo“ doplnit. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

70.  MV § 43 bod 20 – 
k § 13 odst. 1 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

V souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme formulaci „se text „…“ nahrazuje textem 
„…““ nahradit slovním spojením „se slova „…“ nahrazují 
slovy „…““. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

71.  MV § 43 bod 21 – 
k § 13 odst. 1 
písm. a) 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

Předmětný novelizační bod navrhujeme uvést ve znění: „V 
§ 13 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „; to 
neplatí, pokud jde o povinnost podle § 10a,“.“. 

Akceptováno jinak. 
 
Novelizační bod byl upraven pouze tak, že se 
slovo „nebo“ zrušuje. 
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72.  MV § 43 bod 46 – 
k § 21c odst. 
6 písm. b) 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

Doporučujeme formulaci „se text „…“ nahrazuje textem 
„…““ nahradit slovním spojením „se slova „…“ nahrazují 
slovy „…““, viz čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

73.  MV § 43 bod 49 – 
k § 23 odst. 1 
písm. g) 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

Navrhujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve 
znění: „V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:“, dle čl. 58 
odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

74.  MV § 43 bod 53 – 
k § 40 zákona 
č. 477/2001 
Sb. 

Slovo „poznámky“ v úvodní části novelizačního bodu 
navrhujeme nahradit slovem „poznámek“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 
 

75.  MV § 43 bod 54 – 
k § 43 odst. 1 
písm. a) 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

Podle čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády je 
nezbytné slovo „text“ nahradit slovem „slova“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky 

76.  MV § 43 bod 69 – 
k § 44 odst. 3 
písm. v) 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

Upozorňujeme, že dle čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel 
vlády obrat „na konci textu“ vyjadřuje, že se dané slovo 
doplní před znaménko, kterým je pododstavec ukončen, 
tedy před čárku. V daném smyslu doporučujeme 
novelizační bod upravit. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

77.  MV § 43 bod 70 – 
k § 44 odst. 3 
písm. w) 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

Slovo „textu“ navrhujeme vypustit Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 
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78.  MV § 43 bod 75 – 
k příloze č. 4 
zákona č. 
477/2001 Sb. 

Doporučujeme přílohu č. 4 podrobit revizi. Navrhujeme, 
aby po úvodních větách v jednotlivých částech za 
dvojtečkou následovalo malé počáteční písmeno a 
jednotlivé body a podbody byly odděleny na konci čárkou, 
příp. na konci části ukončeny tečkou.   

Akceptováno. 
 
Příloha č. 4 byla upravena dle připomínky. 

79.  MV § 45 – k § 3 
odst. 3 písm. 
am) zákona č. 
455/1991 Sb. 

Před slova „písmeno am)“ navrhujeme vložit chybějící 
čárku. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno. 

80.  MV Příloha Obdobně jako přílohu č. 4 zákona č. 477/2001 Sb. 
doporučujeme i předmětnou přílohu podrobit revizi ve 
smyslu používání velkých písmen a nepoužívání 
interpunkčních znamének na koncích bodů a podbodů. 

Akceptováno. 
 
Příloha byla upravena obdobně jako Příloha č. 4 
zákona č. 477/2001 Sb. 

81.  MPO § 7 odst. 1 
Zásadní připomínka 
K § 7 odst. 1 
Požadujeme vysvětlení, jakým způsobem budou plněny 
požadovaná opatření pro plastové výrobky uvedené v 
bodě 5 části B přílohy k tomuto zákonu bez potřebné 
evidence. Uvedené není vysvětleno ani v Důvodové 
zprávě. 

Vysvětleno. 
 
V § 7 odst. 1 se jedná o chybný odkaz, ke 
kterému došlo dodatečným rozdělením bodu 
původně zahrnujícího vlhčené ubrousky pro 
osobní použití i péči o domácnost, což 
požadovaly kontrolní orgány. Ustanovení má 
odkazovat na nápojové kelímky, ke kterým bude 
vedena evidence podle zákona o obalech [nové 
písmeno g) v § 23 odst. 1]. 
Ustanovení § 7 odst. 1 bylo upraveno. 

82.  MPO § 8 
Zásadní připomínka 
K § 8 
Požadujeme bližší vysvětlení rozsahu požadavků na 
označování výrobků. V návrhu je uvedeno, že toto stanoví 
vyhláška ministerstva životního prostředí, ale pokud není 
vyhláška k dispozici, nejsou známy všechny konkrétní 
požadavky na značení.  

Vysvětleno. 
 
Vyhláška bude navazovat na prováděcí akt, který 
vydá Evropská komise. V současnosti ještě není 
tento prováděcí akt k dispozici, pouze jeho 
prvotní pracovní návrhy, kdy jsou řešeny 
konkrétní parametry označování. Česká 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVNEC6NH)



35 
 

Je nutné mít včas jasný standard, jak má značení vypadat 
a jaké všechny informace musí být na výrobku uvedeny, 
protože výrobci musí s dostatečným předstihem 
informovat strany v dodavatelské řetězci, co bude na 
některých výrobcích povinným údajem a jak bude nutno 
stávající grafiku změnit. 

republika intenzivně komunikuje v této věci 
s Evropskou komisí. 

83.  MPO § 8 odst. 2 
Zásadní připomínka 
K § 8 odst. 2 
Výjimka, kdy se označení umístí na samotný výrobek se 
dle směrnice 2019/904 vztahuje k bodu 6 části B přílohy, 
tedy nápojových kelímků a nikoliv zde uvedeného bodu 5 
(Filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými 
výrobky). Požadujeme opravit. 

Akceptováno jinak/ vysvětleno. 
 
Jednalo se o chybný odkaz, ke kterému došlo 
dodatečným rozdělením bodu původně 
zahrnujícího vlhčené ubrousky pro osobní použití 
i péči o domácnost, což požadovaly kontrolní 
orgány. 
 
S ohledem na zásadní připomínku MPO č. 87 
byly body 4 a 5 v části B přílohy opět spojeny 
v jeden bod a nápojové kelímky tak tvoří bod 5 
části B přílohy navrhovaného zákona. 

84.  MPO § 10 odst. 1 
písm. b) 
 

Zásadní připomínka 
§ 10 odst. 1 písm. b) 
Výrobci plastových výrobků uvedených v bodě 1 části D 
přílohy (tabákové výrobky s filtry a filtry) je stanovena 
povinnost zasílat MŽP údaje o množství odpadu z těchto 
výrobků soustřeďovaného v rámci obecních systémů 
odpadového hospodářství. Mimo speciální systémy pro 
nedopalky jsou dnes odpady z těchto výrobků součástí 
SKO, požadujeme upřesnit, jakým způsobem by měla být 
zjištěna a vedena požadovaná evidence. 

Vysvětleno. 
 
Provozovatel kolektivního systému (pro tabákové 
výrobky s litry a filtry) je povinen dle § 15 odst. 5 
navrhovaného zákona zjišťovat pro různé 
velikostní skupiny obcí výši průměrných nákladů 
obcí na soustřeďování odpadu z vybraných 
plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D 
přílohy k tomuto zákonu podle odstavce 4 písm. 
b) a jeho přepravu a zpracování. 
Tyto náklady by měly být stanoveny na základě 
rozborů SKO a podle velikostních skupin obcí 
statisticky. 
Zjišťované náklady musí nutně vycházet 
z množství odpadu soustřeďovaného v rámci 
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obecního systému odpadového hospodářství 
nastaveného obcí. 

85.  MPO § 15 odst. 4 
písm. b) 
společně s 
odst. 8 

Zásadní připomínka 
K § 15 odst. 4 písm. b) společně s odst. 8 
V případě tabákových výrobků či filtrů pro použití s 
tabákem požadujeme vysvětlení, jakým způsobem budou 
stanovovány náklady v případě obsahu těchto výrobků 
např. v uličních smetcích. 

Vysvětleno. 
 
V případě uličních smetků se jedná o úklid 
odpadu, tím pádem by tento měl být zahrnut 
v metodice vypracované provozovatelem 
kolektivního systému podle § 15 odst. 8. 
 
Provozovatel kolektivního systému je povinen dle 
§ 15 odst. 5 písm. a) a b) zjišťovat pro různé 
velikostní skupiny obcí výši průměrných nákladů 
obcí na úklid odpadu podle odstavce 4 písm. a) 
a na následnou přepravu a zpracování tohoto 
odpadu (pro ty výrobky, pro které bylo 
provozovateli vydáno oprávnění) a 
soustřeďování odpadu z vybraných plastových 
výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy 
k tomuto zákonu podle odstavce 4 písm. b) a 
jeho přepravu a zpracování (pokud zajišťuje 
plnění povinností k těmto výrobkům). 

86.  MPO § 18 odst. 1 
 Zásadní připomínka 

K § 18 odst. 1 
V textu je uveden odkaz na § 46 odst. 1 až 4 zákona o 
výrobcích s ukončenou životností (nyní ve stadiu 
projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně), § 46 
obsahuje pouze tyto odstavce, požadujeme vypustit část 
„odst. 1 až 4“ pro nadbytečnost, další zmiňovaný § 48 je 
uveden bez odstavců, byť obsahuje 6 odstavců. 

Vysvětleno. 
 
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl 
přijat pozměňovací návrh (A.13), který § 46 
doplňuje o nový odstavec 5 (v zásadě se jedná  
o úpravu a přesun § 44 odst. 6 písm. c) a § 44 
odst. 7. Nový odstavec 5 se pro účely návrhu 
zákona o omezení dopadu vybraných plastových 
výrobků na životní prostředí nepoužije. MŽP 
očekává konečné přijetí návrhu zákona ve znění 
přijatého pozměňovacího návrhu.  
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87.  MPO § 28 odst. 1 
písm. b) Zásadní připomínka 

K § 28 odst. 1 písm. b) 
Ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 25 odst. 1 
písm. d) bod 1 návrhu zákona zakládají kontrolní 
působnost České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) ve 
vztahu k některým skupinám plastových výrobků, 
uvedeným v části B přílohy návrhu zákona, konkrétně k 
výrobkům uvedeným pod body 1, 3 a 5 části B přílohy. 
V bodě 4. přílohy B návrhu jsou uvedeny „tabákové 
výrobky s filtry“, přičemž kontrolní činnost ve vztahu k této 
skupině výrobků podle návrhu zákona spadá do oblasti 
působnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
(dále jen „SZPI“), viz § 28 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 
25 odst. 1 písm. d) bod 3 návrhu. 
V bodě 5. části B přílohy návrhu jsou pak uvedeny „filtry 
uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými 
výrobky“, přičemž podle návrhu spadá kontrolní činnost ve 
vztahu k této skupině výrobků do oblasti působnosti ČOI.  
Navrhované řešení, kdy je kontrolní působnost ve vztahu 
ke dvěma skupinám výrobků, které spolu svým 
charakterem bezprostředně souvisejí, rozdělena mezi dva 
různé správní orgány (tedy SZPI a ČOI) považujeme za 
nepřijatelné. 
V této souvislosti poukazujeme na skutečnost, že zákon č. 
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů ve svém § 2 odst. 2 písm. g) 
uvádí následující „Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 
složkou tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s 
tabákovými výrobky tabák, přísady, papír, filtr, inkoust, 
kapsle, lepidlo a jakákoli látka či prvek přítomné v 
konečném tabákovém výrobku nebo výrobku souvisejícím 
s tabákovými výrobky“. 

Akceptováno/vysvětleno. 
 
MŽP ve verzi návrhu zákona zaslané do 
meziresortního připomínkového řízení stanovilo 
kontrolní kompetenci ve vztahu k povinnosti 
označování (§ 9) samostatných filtrů uváděných 
na trh pro použití v kombinaci s tabákovými 
výrobky České obchodní inspekci (ČOI). MŽP při 
rozdělení kontrolních kompetencí vyšlo ze 
společného jednání MŽP se zástupci Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a 
ČOI, uskutečněného na MŽP 25. června 2020. 
Zástupci SZPI se na jednání vyjádřili tak, že 
přijímají kontrolní kompetenci k tabákovým 
výrobkům s filtry, nicméně filtry prodávané 
samotně (tzn. filtry uváděné na trh pro použití v 
kombinaci s tabákovými výrobky) nespadají do 
oblasti působnosti SZPI a spadají do působnosti 
ČOI. Zástupci ČOI se následně vyjádřili tak, že 
toto si dodatečně ověří. MŽP proto vyšlo při 
přípravě ustanovení z tohoto jednání. 
 
MŽP tuto zásadní připomínku MPO akceptovalo, 
i s ohledem na § 12 odst. 6 zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích, který stanovuje, že „(6) 
Zakazuje se uvádět na trh cigarety nebo tabák 
určený k ručnímu balení cigaret obsahující 
aromata v jakékoliv z jejich složek, zejména ve 
filtrech, papírech, baleních nebo kapslích, a jiné 
technické prvky umožňující změnu vůně nebo 
chuti tabákových výrobků nebo intenzity jejich 
kouře. Filtry, papíry a kapsle nesmí obsahovat 
tabák nebo nikotin.“ Při porušení této povinnosti 
spáchá pachatel přestupek podle § 17c odst. 2 
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Podle § 14 odst. 1 zákona o potravinách a tabákových 
výrobcích pak „státní dozor nad dodržováním povinností 
stanovených tímto zákonem vykonávají:  
a) orgány ochrany veřejného zdraví, a to krajské 
hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo 
vnitra, 
b) Státní veterinární správa, 
c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce.“ 
V této souvislosti připomínáme, že v pracovním návrhu 
tohoto zákona, který byl Ministerstvu průmyslu  
a obchodu předložen ze strany Ministerstva životního 
prostředí v dubnu 2020, byla část B přílohy návrhu zákona 
koncipována následujícím způsobem:  
„Část B 
Vybranými plastovými výrobky, na které se vztahují 
požadavky na označování vybraných plastových výrobků, 
jsou:  
1. Hygienické vložky a tampony a aplikátory tamponů 
2. Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní 
hygienu a péči o domácnost 
3. Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro 
použití v kombinaci s tabákovými výrobky 
4. Nápojové kelímky“ 
Kontrola výrobků uvedených v bodě 3. podle onoho 
pracovního návrhu spadala do oblasti působnosti SZPI. 
Na základě výše uvedeného požadujeme, aby skupina 
výrobků, která je v předloženém návrhu zákona obsažena 
v bodě 5. části B přílohy návrhu a označena jako „filtry 
uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými 
výrobky“ byla zařazena do oblasti působnosti SZPI, 
případně jiného správního orgánu uvedeného v § 14 
zákona o potravinách a tabákových výrobcích. 

písm. e), k jehož projednání jsou příslušné 
inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce. 
MŽP tedy došlo k závěru, že pokud SZPI náleží 
kontrola filtrů obsažených v tabákových 
výrobcích, měla by SZPI náležet i kontrola filtrů 
uváděných na trh pro použití v kombinaci 
s tabákovými výrobky, které taktéž mohou 
obsahovat tabák nebo nikotin. ČOI dle zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích kontrolní 
kompetenci nemá. 
Dle SZPI prvky tabákových výrobků, které jsou 
uváděny na trh samostatně (např. filtry, papíry a 
kapsle) nejsou tabákovým výrobkem ani 
výrobkem souvisejícím s tabákovými výrobky ani 
složkou tabákového výrobku a nespadají pod 
působnost zákona o potravinách a tabákových 
výrobcích, dokud se nestanou součástí 
tabákového výrobku. SZPI má za to, že filtr spadá 
pod obecnou definici výrobku podle § 2 odst. 1 
zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 
výrobků, v platném znění, a k provádění dozoru 
je podle § 7 odst. 1 tohoto zákona příslušná ČOI. 
Dále má SZPI za to, že ČOI vyplývá kompetence 
ke kontrole samostatně prodávaných filtrů také z 
§ 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, v platném znění. 

88.  MPO § 28 odst. 3 
Zásadní připomínka Vysvětleno. 
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K § 28 odst. 3 
Požadujeme stanovit, který subjekt vybírá pokuty uložené 
Českou inspekcí životního prostředí, byť u ostatních 
dozorových orgánů toto je stanoveno. Domníváme se, že 
se jedná o legislativní opomenutí, když ani z důvodové 
zprávy k tomuto ustanovení nevyplývá, z jakého důvodu 
ČIŽP není uvedena. 

Pokud není stanoveno jinak (jako v případě ČOI 
a SZPI), použije se obecná úprava stanovená v 
zákoně č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. V § 8 
odst. 2 je uvedeno, že celní úřad je obecným 
správcem daně podle správního řádu a vykonává 
správu placení peněžitých plnění v rámci dělené 
správy, která jsou příjmem státního rozpočtu, 
státních fondů nebo rozpočtů územních 
samosprávných celků. To znamená, že pokuty 
uložené Českou inspekci životního prostředí 
bude vybírat a vymáhat celní úřad. 
 
Ustanovení § 28 odst. 3 v tomto ohledu navazuje 
na navrhovaný zákon o odpadech a zákon o 
výrobcích s ukončenou životností (sněmovní 
tisky č. 676 a 678). V návrhu nového zákona o 
odpadech je v § 129 odst. 1 uvedeno „Pokuty 
vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil, 
s výjimkou pokut uložených inspekcí.“, přičemž 
inspekcí se rozumí Česká inspekce životního 
prostředí.  
 
Kombinace zvláštní a obecné úpravy je použita v 
§ 126 návrhu zákona o výrobcích s ukončenou 
životností, kde je pouze stanoveno, že pokuty 
uložené Českou obchodní inspekcí vybírá Česká 
obchodní inspekce. Obecná úprava se také 
použije dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a o omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci). Ve všech těchto právních předpisech 
tedy není výslovně stanoveno, kdo pokuty 
inspekce vybírá nebo vymáhá. 
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89.  MPO § 41 odst. 1 
Zásadní připomínka 
K § 41 odst. 1 
Požadujeme bližší vysvětlení stanovení data 30. června 
2022 pro „doprodej“ plastových výrobků uvedených v části 
A přílohy k tomuto zákonu, resp. postup stanovení 
přechodného období, které je zmiňované v důvodové 
zprávě. 

Vysvětleno. 
 
Pro doprodej vybraných plastových výrobků 
uvedených v části A, které byly uvedeny na trh 
před 1. červencem 2021, byl stanoven 1 rok jako 
adekvátní doba pro doprodej. 

90.  MPO Příloha 
Zásadní připomínka 
10. K příloze zákona 
Předložený návrh v části A přílohy uvádí druhy výrobků, 
jejichž uvádění na trh je v České republice zakázáno. 
Ustanovení § 33 odst. 2 písm. b) návrhu pak uvádí, že 
„Česká obchodní inspekce zakáže uvedení vybraných 
plastových výrobků na trh nebo do oběhu, jestliže se jedná 
o vybrané plastové výrobky uvedené v bodu  
1 nebo 6 části A přílohy k tomuto zákonu nebo výrobky z 
oxo-rozložitelného plastu,“. 
Podle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b) návrhu by tedy ČOI 
měla vydávat rozhodnutí o zákazu jednání, které je 
zakázáno již ze zákona. Vydávání rozhodnutí o zákazu již 
zákonem zakázaného jednání však považujeme za 
nadbytečné. Pokud určitý subjekt uvede na trh výrobky 
uvedené v části A přílohy, měl by být sankcionován za 
spáchaný přestupek a zároveň by mu v takovém případě 
měla být uložena povinnost zajistit stažení daných výrobků 
z trhu. Požadujeme tedy, aby ustanovení § 33 bylo 
odpovídajícím způsobem upraveno. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 33 odst. 2 písm. b) návrhu bylo 
odstraněno. Stejným způsobem došlo 
k odstranění obdobných ustanovení u dalších 
kontrolních orgánů. 

91.  MPO DZ - § 4 
Zásadní připomínka 
K Důvodové zprávě 
 

Akceptováno jinak. 
MŽP umožní povinnosti uvedené v § 9 a 10 plnit 
individuálně, resp. stanoví, že je není nutné plnit 
povinně kolektivně. 
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K § 4 
Požadujeme v Důvodové zprávě detailně vysvětlit důvody, 
proč je umožněno plnění povinností uvedených v § 9 a 10 
pouze pomocí kolektivního plnění. Absence tohoto 
vysvětlení zakládá možný rozpor s čl. 27 Listiny základních 
práv a svobod ohledně práva svobodně se sdružovat s 
jinými na ochranu svých hospodářských a 
sociálních zájmů. 
 

92.  MPO DZ - § 12 
odst. 2 Zásadní připomínka 

K § 12 odst. 2 
Postrádáme zdůvodnění, proč je bráněno, aby jedna a táž 
osoba mohla provozováním více než jednoho kolektivního 
systému zajišťovat kolektivní plnění pro více druhů 
vybraných plastových výrobků. 

Akceptováno jinak. 
 
Bude umožněno, aby provozovatel kolektivního 
systému zajišťoval kolektivní plnění pro více 
druhů vybraných plastových výrobků, dle toho, 
jaké bude složení společníků provozovatele 
kolektivního systému. 

93.  MPO DZ - § 15 
odst. 4 písm. 
a) 

Zásadní připomínka 
K § 15 odst. 4 písm. a) 
Požadujeme doplnit informaci problematiky čištění 
vodohospodářské infrastruktury s ohledem na skutečnost, 
že vodohospodářská infrastruktura není vždy vlastněna a 
provozována obcemi, ale i podnikatelskými subjekty. Je 
nutné tuto skutečnost zohlednit minimálně v důvodové 
zprávě pro vysvětlení, jakým způsobem by měly kolektivní 
systémy postupovat při plnění svých povinností v tomto 
případě. 

Akceptováno jinak. 
 
Úhrada nákladů na čistění vodohospodářské 
infrastruktury bude z návrhu zákona vypuštěna. 

94.  MPO DZ - § 41 
Zásadní připomínka 
K § 41 
V textu je uveden zákaz uvádění na trh od 1. červenci 
2021, správně má být uvedeno, dle předmětné směrnice 
2019/904, od. 3. července 2021. 

Vysvětleno. 
 
MŽP si je vědomo transpozičního termínu 
stanoveného směrnicí 2019/904, ale nedomnívá 
se, že se jedná o zásadní posun. Termín se 
pouze upravil tak, aby platil od počátku 
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příslušného měsíce. Toto je v souladu s tzv. 
jednotnými dny právní účinnosti, stanovenými na 
1. leden a 1. červenec, které mají zvyšovat právní 
jistotu adresátů právních norem (§ 3 odst. 3 
zákona č. 309/1999 Sb., ve znění zákona č. 
277/2019 Sb.). 

95.  MPO § 1 písm. a) a 
b) Doporučující připomínky: 

V § 1 doporučujeme prohodit písmena a) a b), protože z 
hlediska životního cyklu výrobků jsou výrobky nejdříve 
uvedeny na trh, následně až pak může být předcházeno 
vzniku odpadů z těchto výrobků. V § 1 v dosavadním písm. 
b) doporučujeme slovo „uvedení“ nahradit slovem 
„uvádění“. 

Vysvětleno. 
 
Není pravdou, že z hlediska životního cyklu 
výrobků jsou výrobky nejdříve uvedeny na trh a 
až pak může být předcházeno vzniku odpadu. 
Naopak účelem prvního ustanovení hlavy II, § 6 
zákaz uvádění některých vybraných plastových 
výrobků na trh, je předcházet vzniku odpadu 
ještě před uvedením vybraných výrobků na trh. 
Je proto zcela legitimní, aby v souladu se 
systematikou daných opatření byla pravidla pro 
předcházení vzniku odpadu z vybraných 
plastových výrobků uvedena v § 1 písm. a). 
 
Slovo „uvedení“ jsme ponechali, neboť dochází 
pouze k jednomu uvedení na trh u každého 
vybraného plastového výrobku. Stejná formulace 
je uvedena v návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností.  

96.  MPO § 1 písm. c) 
V § 1 písm. c) je nutné doplnit, že předmětem zákona je 
též výkon státní správy v oblasti uvádění a dodávání 
vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu tak aby 
na toto ustanovení mohla být navázána ustanovení § 6 a 
násl. a ustanovení § 33 a násl. 

Vysvětleno. 
 
MŽP vnímá zákaz uvádění vybraných plastových 
výrobků na trh a do oběhu právě jako oblast 
předcházení odpadu z vybraných plastových 
výrobků. 
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97.  MPO § 1 písm. c) 
Doporučujeme vypustit čárku před spojkou „a“ (viz čl. 42 
odst. 2 LPV) 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

98.  MPO § 2 odst. 1 V § 2 odst. 1 doporučujeme slovo „či“ nahradit slovem 
„nebo“. Dále doporučujeme tutéž úpravu provést v celém 
návrhu zákona, jen namátkou se obdobný nedostatek 
vyskytuje v § 3 a § 22. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky  
a úprava byla provedena v celém návrhu zákona. 

99.  MPO § 2 odst. 3 
V § 2 odst. 3 doporučujeme větu poslední zrušit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

100.  MPO § 3 písm. d) V § 3 písm. d) doporučujme prověřit, zda má být výrobce 
dle požadavků implementovaného práva vždy usazen v 
České republice, neboť čl. 3 bod 11 směrnice předpokládá, 
že výrobce může být usazen v členském státě a dle čl. 3 
bod 11 písm. a) může být usazen též ve třetí zemi. 
 

Vysvětleno. 
 
Je třeba srovnat české a anglické znění směrnice 
2019/904, české znění (překlad) je poněkud 
nepřesný, protože neodlišuje osobu usazenou 
v daném členském státě (ČR) a osobu usazenou 
v kterémkoliv členském státě, viz 
 
a) fyzická nebo právnická osoba usazená v 
členském státě 
b) fyzická nebo právnická osoba usazená 
v členském státě nebo ve třetí zemi 
 
vs. 
 
a) any natural or legal person established in a 
Member State 
b) any natural or legal person established in one 
Member State or in a third country. 
 
V případě čl. 3 odst. 11 písmene b) se jedná o 
obdobnou konstrukci jako v případě výrobce 
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elektrozařízení - podnikatele, který uvádí 
elektrozařízení na trh jejich dodáním 
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku 
přímo konečným uživatelům do České republiky 
z jiného státu, kde je usazen (viz návrh zákona o 
výrobcích s ukončenou životností, sněmovní tisk, 
č. 677). 

101.  MPO 
 

§ 3 písm. d) 
bod 1 

K § 3 písm. d) bodu 1: 
Doporučujeme za „nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1380/2013“ vložit poznámku pod čarou a v ní 
uvést celý název předpisu tak, jak byl vyhlášen v Úředním 
věstníku EU, neboť se jedná o první citaci tohoto nařízení 
(čl. 45 odst. 7 LPV ve spojení s čl. 47 odst. 2 a 5 LPV). 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

102.  MPO § 5 odst. 1 V § 5 odst. 1 doporučujeme slova „Není-li výrobce usazen 
v České republice, je oprávněn“ nahradit slovy „Je-li 
výrobce usazen v jiném členském státě, je oprávněn“. 
Máme za to, že směrnice v čl. 8a odst. 5 [čl. 1 odst. 9] váže 
možnost zvolení si pověřeného zástupce na usazení se v 
jiném členském státě a nikoliv na neusazení se v členském 
státě (tj. v našem případě v České republice). 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení znamená, že si pověřeného 
zástupce může určit i osoba ze země mimo EU. 
Protože přímo v definici výrobce (to se týká jak 
SUP, tak i např. výrobce elektrozařízení v návrhu 
zákona o výrobcích s ukončenou životností) je 
uvedeno, že může být usazen v zemi mimo EU a 
prodávat do ČR výrobky pomocí prostředků 
komunikace na dálku, proto by měl mít možnost 
zvolit si v ČR pověřeného zástupce. 
 

103.  MPO § 5 odst. 4 V § 5 odst. 4 se předpokládá, že pověřeným zástupcem 
může být jakýkoliv podnikatel. Směrnice v čl. 8a odst. 5 [čl. 
1 odst. 9] umožňuje, aby byl podnikatel registrován, dále 
požadavky nestanovuje, nicméně je otázka, zda 
ustanovení není příliš benevolentní a nemělo by se spíše 
omezit jen na určité podnikatele, například v nějakém 
blízkém oboru. 

Neakceptováno. 
 
MŽP nechce zúžit obecnou úpravu stanovenou 
směrnicí 2019/904, proto nebude pro 
pověřeného zástupce stanovovat omezení. 
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104.  MPO § 8 odst. 1 V § 8 odst. 1 doporučujeme zrušit slovo „jasně“ pro 
nadbytečnost. 

Vysvětleno. 
 
Spíše bychom slovo ponechali. Jedná se o obrat 
přímo ze směrnice 2019/904 a je rozdíl mezi 
označením, které je pouze „čitelné“ a „jasně 
čitelné“.  

105.  MPO § 13 V § 13 a násl. je založena nutná provázanost na zákon o 
výrobcích s ukončenou životností. Upozorňujeme, že 
takovéto úzké provázání s křížovými odkazy na konkrétní 
ustanovení může pro futuro u každé novely být velice 
problematické, neboť to bude znamenat k případné novele 
zákona o výrobcích s ukončenou životností připojit novelu 
tohoto zákona. 

Vysvětleno. 

MŽP si je této skutečnosti vědomo, pokud by 
ovšem nesáhlo k tomuto řešení, zákon by byl o 
výrazně (celých 16 stran A4) delší a de facto by 
zdvojil úpravu uvedenou v návrhu zákona o 
výrobcích s ukončenou životností, která se 
nachází v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 
677).  

106.  MPO § 14 odst. 3 
poslední věta 
 

Slova „nemá právní účinky“ doporučujeme nahradit za „je 
zdánlivé“, a to za účelem zachování jednotné právní 
terminologie. 

Vysvětleno. 
 
Formulace „nemá právní účinky“ byla 
doporučena na Legislativní radě vlády pro návrh 
zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tuto 
formulaci tento návrh používá konzistentně (viz § 
46 návrhu VUŽ). Z toho důvodu, že zdánlivé 
právní jednání vymezuje občanský zákoník 
taxativně.  

107.  MPO § 15 odst. 8 K § 15 odst. 8, první větě: 
Začátek věty doporučujeme upravit v souladu s běžnou 
legislativní dikcí následovně: „Metodiku výpočtu nákladů 
na úklid odpadu podle odstavce 4 písm. a) musí 
provozovatel kolektivního systému vypracovatuje“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

108.  MPO § 25 V § 25 je nutné opravit nadpis na „Přestupky výrobce a 
pověřeného zástupce“, protože v odstavci 1 se 

Vysvětleno. 
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předpokládá jak s přestupky výrobců, tak s přestupky 
pověřených zástupců. 

Dle našeho názoru je legitimní, aby nadpis byl 
stanoven pouze jako „přestupky výrobce“, z toho 
důvodu, že pověřený zástupce plní všechny 
povinnosti, které jsou stanovené výrobci. Takto je 
tomu i v návrhu zákona o výrobcích s ukončenou 
životností (sněmovní tisk č. 677), který prošel 
s touto úpravou Legislativní radou vlády. 

109.  MPO § 28 V § 28 doporučujeme odstavec 3 uvést takto „(3) Pokuty 
vybírá správní orgán, který je uložil.“. Předkladatelem 
navržený text je zbytečně složitý a lze jej zjednodušit. 

Vysvětleno. 
 
Není tomu tak. Pokuty uložené inspekcí (ČIŽP) 
vybírá celní úřad (viz připomínka č. 88). 

110.  MPO § 32 písm. h) V § 32 písm. h) se slova „ke zjednání nápravy“ zrušují. Vysvětleno. 
 
Připomínka není úplně jasná, zřejmě směřuje 
k ustanovení § 32 písm. b) a slovům „pro 
zjednání nápravy“, nicméně nepřipadá nám 
vhodné slova vypouštět, jedná se o lhůty pro 
zjednání nápravy. 

111.  MPO § 33 odst. 1 
písm. a) 

K § 33 odst. 1 písm. a): 
Doporučujeme vypustit čárku před spojkou „a“ (viz čl. 42 
odst. 2 LPV) 

Akceptováno. 
 
Čárka byla vypuštěna. 

112.  MPO § 34 odst. 1 
písm. a) 

K § 34 odst. 1 písm. a): 
Doporučujeme vypustit čárku před spojkou „a“ (viz čl. 42 
odst. 2 LPV) 

Akceptováno. 
 
Čárka byla vypuštěna. 

113.  MPO § 35 odst. 1 
písm. a) 

K § 35 odst. 1 písm. a): 
Doporučujeme vypustit čárku před spojkou „a“ (viz čl. 42 
odst. 2 LPV) 

Akceptováno. 
 
Čárka byla vypuštěna. 

114.  MPO § 42 V § 42 doporučujeme doplnit přechodné ustanovení, jež by 
na jisto určilo, co se stane s výrobky, jež byly uvedeny na 
trh dle dosavadních právních předpisů, resp. před 

Vysvětleno. 
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účinností navrženého zákona. Navržené přechodné 
ustanovení počítá pouze s tím, že vybrané výrobky mohou 
být uváděny do oběhu ještě do roku 2022, neřeší to, že 
výrobky budou moci být stále na trhu. O dalším osudu 
těchto výrobků není z navrženého ustanovení jasno – 
máme za to, že ustanovení je nutné doplnit. 

Není vhodné řešit legislativně v rámci 
přechodného ustanovení. Výrobky uvedené na 
trh budou na trhu, ale nebude je možné od 1. 
července 2022 uvádět do oběhu. Je možné je 
např. z trhu stáhnout nebo vyvézt do zemí mimo 
EU. 

115.  MPO DZ K obecné části, kapitole E, odst. 3, větě druhé: 
Číslo směrnice „904/2019“ doporučujeme nahradit za 
správný tvar „2019/904“. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 

116.  MPO DZ K obecné části, kapitole F: 
Doporučujeme v kapitole uvést základní údaje ze 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
(obdobně, jako předkladatel učinil v případě zhodnocení 
korupčních rizik, kdy v DZ uvedl základní informace a 
teprve v podrobnostech odkázal na RIA). Vyhotovení 
Závěrečné zprávy nezbavuje předkladatele povinnosti 
uvést dopady v obecné části důvodové zprávy. I z 
Legislativních pravidel vlády (čl. 9 odst. 3) vyplývá, že se v 
důvodové zprávě uvedou stručná shrnutí závěrů 
vyplývajících z provedeného hodnocení dopadů regulace. 

Akceptováno. 
 
Připomínka zřejmě nesměřuje ke kapitole F, ale 
ke kapitole G (vzhledem ke zmiňovanému 
odkazu na RIA). Kapitola G obecné části DZ byla 
doplněna o základní informace. 

117.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 8: 
Počáteční písmeno ve slově „komise“ doporučujeme uvést 
do majuskulního tvaru. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

118.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 16 odst. 1, větě první: 
Doporučujeme slovo „stanových“ uvést do správného 
tvaru „stanovených“. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

119.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 24 odst. 3, větě druhé. 
Doporučujeme slovo „stanovené“ uvést do správného 
tvaru „stanovených“. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

120.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 24 odst. 5, první větě: Akceptováno. 
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Doporučujeme vypustit přebytečné slovo „zákona“ před 
spojením „tohoto zákona“. 

 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

121.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 29 až § 36, odst. 5, třetí větě: 
Na konci věty doporučujeme text „ , atd.“ nahradit spojením 
„a souvisejících povinností uvedených v § 8 odst. 1“ nebo 
alternativně uvést informační povinnost ve stejném 
rozsahu, jako ji uvádí § 8 odst. 1. Stávající formulace může 
vyvolávat dojem, že ČOI bude kontrolovat plnění dalších (i 
nesouvisejících) informačních povinností stanovených v 
předkládaném či jiném zákoně. V zájmu právní jistoty proto 
považujeme za vhodné formulaci konkretizovat. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

122.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 43 bodu 3, druhé větě: 
Doporučujeme doplnit chybějící závorku. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

123.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 43 bodu 30, odst. 2, třetí větě: 
Větu doporučujeme upravit následovně: „Implementační 
opatření spočívá v tom, že se povinnosti §10 až 13 zákona 
o obalech vůči výrobkům uvedeným v části A přílohy 
směrnice SUP (část D nově zavedené přílohy 4 zákona o 
obalech) přesunou z osoby, která uvádí na trh nebo do 
oběhu obaly nebo do oběhu, na osobu, která uvádí na trh 
nebo do oběhu obalové prostředky.“ 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

124.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 45, odst. 1, první větě: 
Doporučujeme výraz „kormě“ nahradit za „kromě“. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

125.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 43 bodu 51: 
Doporučujeme v důvodové zprávě uvést, z jakého důvodu 
nemá odvolání podané autorizovanou společností proti 
zákazu zajišťovat sdružené plnění odkladný účinek, a to s 
ohledem na skutečnost, že odvolání zpravidla takový 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 
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účinek má a příslušným zákazem dochází k citelnému 
zásahu do možnosti podnikat. 

126.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 43 bodu 72. 
Text pod tímto nadpisem ve skutečnost odpovídá bodu č. 

74. Doporučujeme proto v nadpisu nahradit č. „72“ za „74“. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 
 

127.  MPO DZ Ke zvláštní části, § 43 bodu 73 
Text pod tímto nadpisem ve skutečnost odpovídá bodu č. 
75. Doporučujeme proto v nadpisu nahradit č. „73“ za 
„75“. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 

128.  MPO RIA V celém textu dokumentu se používá výraz „uvaděč na 
trh“. Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější 
nenahradit jej výrazem „osoba, která uvádí na trh“ nebo 
„osoba uvádějící na trh“. 

Akceptováno. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla upravena. 

129.  MPO RIA K bodu 3.11 Dopady na bezpečnost a obranu státu (str. 5) 
V textu je uvedeno, že návrh zákona má dopad s ohledem 
na vyhlášení např. nouzového stavu. Důvodová zpráva str. 
7, písm. J) však uvádí, že navrhovaná úprava nemá žádné 
dopady na bezpečnost a obranu státu. Doporučujeme 
sjednotit text. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla sjednocena se 
Závěrečnou zprávou z hodnocení dopadů 
regulace. 

130.  MPO RIA Str. 17 odstavec 1 
Doporučujeme výraz „mokré ubrousky“ nahradit aktuálně 
běžně používaným a ve směrnici uváděným výrazem 
„vlhčené ubrousky“. 

Akceptováno. 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
byla upravena. 

131.  MPO Srovnávací 
tabulka 
32015L0720 

Ke srovnávací tabulce 32015L0720: 
Vzhledem k nové praxi pro vypracování srovnávacích 
tabulek v návaznosti na recentní judikaturu SDEU (C-
543/17 Komise v. Belgie) je potřeba k vyhodnocení 
ustanovení jako nerelevantního z hlediska transpozice 
připojit stručný důvod takového vyhodnocení. Čl. 1 je 

Akceptováno. 
 
Srovnávací tabulka byla upravena dle 
připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVNEC6NH)



50 
 

potřeba rozdělit do více samostatných řádků (resp. upravit 
první sloupec – „ustanovení“ - a řádky oddělit viditelnou 
čarou). U článku 1 odst. 1 bodu 1c doporučujeme vložit 
přímo text zákona zmíněný v poznámce č. 2 (poznámce 
rozumíme tak, že ve vztahu k uvedenému ustanovení 
proběhla rozšiřující transpozice a je proto potřeba uvést 
konkrétní ustanovení zákona a citovat jeho text). 

132.  MPO Srovnávací 
tabulka 
31994L0062 

Ke srovnávací tabulce 31994L0062: 
Údaje ve sloupci vyhodnocení je potřeba upravit tak, aby 
odpovídaly platné právní úpravě, nikoliv návrhu nového 
zákona. V případě vyhodnocení „nerelevantní z hlediska 
transpozice“ je potřeba uvést důvod pro toto vyhodnocení.  

Akceptováno. 
 
Srovnávací tabulka byla upravena dle 
připomínky. 

133.  MPO Srovnávací 
tabulka 
32008L0098 

Ke srovnávací tabulce 32008L0098: 
Údaje ve sloupci vyhodnocení je potřeba upravit tak, aby 
odpovídaly platné právní úpravě, nikoliv návrhu nového 
zákona. 

Akceptováno. 
 
Srovnávací tabulka byla upravena dle 
připomínky. 

134.  MZE § 6 
Zásadní připomínka 
K návrhu zákona, část první, § 6 (Zákaz uvádění 

některých vybraných plastových výrobků na trh) 

Navrhované znění stanoví zákaz uvádění na trh 

vybraných plastových výrobků uvedených v části A 

přílohy k tomuto zákonu a výrobků s oxo-rozložitelným 

plastem. Zákaz není výslovně stanoven také pro uvádění 

do oběhu, na které by se po 30. červnu 2022 (dle 

přechodných ustanovení v § 41 odst. 1 navrhovaného 

zákona) měl zákaz rovněž vztahovat.  

Považujeme výslovné stanovení zákazu také pro uvádění 

do oběhu za nutné s ohledem na stanovené kontrolní 

kompetence (§ 33, § 34 a § 35 navrhovaného zákona) a 

Akceptováno. 
 
Zákaz uvádění daných vybraných plastových 
výrobků do oběhu byl přesunut z přechodného 
ustanovení § 41 odst. 1 do § 6 odst. 2. 
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vymezení přestupků (§ 27 odst. 1 písm. b) navrhovaného 

zákona).  

Máme za to, že v případě učinění nevyhovujícího 

kontrolního zjištění je nutné identifikovat konkrétní 

porušenou právní povinnost stanovenou zákonem. 

Obdobně v případě skutkové podstaty přestupku by mělo 

být dle našeho názoru odkazováno na porušení právní 

povinnosti stanovené zákonem. Dovozovat právní 

povinnosti pouze prostřednictvím přechodného 

ustanovení nepovažujeme za vhodné. 

Požadujeme tedy změnu ustanovení § 6 včetně nadpisu 
tak, že budou za slova „na trh“ doplněna, resp. vložena 
slova „do oběhu“. 

135.  MZE § 8 odst. 2 
Zásadní připomínka 
K návrhu zákona, část první, § 8 odst. 2 (Požadavky 

na označování vybraných plastových výrobků) 

Požadujeme změnit znění § 8 odst. 2 tak, že číslo „5“ 

bude nahrazeno číslem „6“. 

Vzhledem k tomu, že došlo k rozdělení původního bodu 4 
části B přílohy k navrhovanému zákonu: „Tabákové 
výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v 
kombinaci s tabákovými výrobky“ na dva samostatné body, 
došlo k přečíslování i bodu 6. Nápojové kelímky. V § 8 
odst. 2 má být stanovena výjimka pro nápojové kelímky 
(viz čl. 7 odst. 2 písm. b) směrnice (EU) 2019/904), které 
jsou v současné verzi návrhu zákona uvedeny v bodu 6 
části B přílohy k tomuto zákonu. 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na zásadní připomínku MPO č. 87 
byly body 4 a 5 v části B přílohy opět spojeny do 
jednoho a nápojové kelímky tak tvoří bod 5 části 
B přílohy navrhovaného zákona. 
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136.  MZE § 34 odst. 1,  
§ 35 odst. 1 Zásadní připomínka 

K návrhu zákona, část první, § 34, odst. 1, § 35 odst. 1 

Nesouhlasíme s široce navrženým svěřením dozoru nad 

dodržováním zákazu uvádění některých plastových 

výrobků na trh a do oběhu a nad dodržováním povinnosti 

označování vybraných plastových výrobků Státní 

zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen „SZPI“). 

Předložený návrh zákona ukládá SZPI kontrolovat i 

výrobce, dovozce a distributory samotných plastových 

výrobků, tedy oproti provozovatelům potravinářských 

podniků zcela nový okruh osob, a to navíc bez navýšení 

personálních kapacit. 

Z definice „uvedení na trh“ v ustanovení § 3 písm. f) 

předloženého zákona vyplývá, že uvádění na trh zahrnuje 
i dovoz, výrobu a distribuci plastových výrobků, které 

nejsou naplněné a nejsou tedy považovány za obaly.  

V důvodové zprávě je k § 29 až 36 uvedeno, že „V 

případě nápojových kelímků, nádob na potraviny a nádob 

na nápoje je SZPI příslušná ke kontrole jejich označování 

již v současné době, dle § 37 zákona č. 477/2001 Sb., o 
obalech.“ SZPI přitom kontroluje podle § 37 zákona 

o obalech vybrané povinnosti v případě obalů, které 

přicházejí do přímého styku s potravinami. SZPI je tedy 

kompetentní ke kontrole vybraných povinností 

stanovených v zákoně o obalech až ve fázi po jejich 
naplnění potravinami. SPZI dozor podle zákona o 

obalech vykonává u osob, které jsou provozovateli 

potravinářských podniků a u kterých SZPI vykonává 

Akceptováno/ akceptováno jinak. 
 
MŽP souhlasí s úpravami navrženými 
připomínkou MZE, souhlasí ovšem také 
s připomínkou č. 147, kterou si MZD vyžádalo 
atrahovat kontrolní kompetence k vybraným 
plastovým výrobkům uvedeným v bodech 7 a 9 
části A přílohy navrhovaného zákona. MZD tedy 
přebírá kontrolní kompetence k těmto výrobkům 
a není třeba je dělit na obaly a neobaly. 
 
Zároveň chce MŽP upozornit na zásadní 
připomínku MPO č. 87, kterou rovněž 
akceptovalo. 
 
V rámci vypořádání připomínek uplatnilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zásadní 
připomínku č. 87, ve které konstatovalo, že 
navrhované řešení, kdy je kontrolní působnost ve 
vztahu ke dvěma skupinám výrobků, které spolu 
svým charakterem bezprostředně souvisejí 
(tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh 
pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky), 
rozdělena mezi dva různé kontrolní orgány (tedy 
SZPI a ČOI), považuje MPO za nepřijatelné. 
MPO tedy odmítlo kontrolní působnost ČOI k 
filtrům uváděným na trh pro použití v kombinaci s 
tabákovými výrobky a poukázalo na skutečnost, 
že zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů ve svém § 2 odst. 2 písm. g) 
uvádí následující: „Pro účely tohoto zákona se 
dále rozumí složkou tabákového výrobku nebo 
výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky 
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dozor i v oblasti potravinového práva (označování 

potravin, složení potravin, hygiena atd.). SZPI podle 

zákona o obalech neprovádí kontrolu u osob, které 

nenakládají s potravinami, např. u dovozce, výrobce či 

distributora obalových prostředků, který zároveň není 

provozovatelem potravinářského podniku. 

Máme za to, že výkon kontroly zákazu uvádění na trh 

vybraných výrobků uvedených v bodech 7 až 9 části A 

přílohy a označování výrobků uvedených v bodě 6 části 

B přílohy u jiných subjektů, než jsou provozovatelé 

potravinářským podniků, by měl být svěřen jiným 

dozorovým orgánům (krajským hygienickým stanicím).   

Považujeme za vhodné a konzistentní s právní úpravou v 

zákoně o obalech, aby byly SZPI navrhovaným zákonem 

svěřeny kompetence pouze ve vztahu k takovým 

plastovým výrobkům, které jsou obaly přicházející do 

přímého styku s potravinami. 

Dále považujeme za vhodné a přehlednější zahrnout do 

ustanovení § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1 odkaz nejenom na 

části A a B přílohy, ale i na příslušnou kontrolovanou 

povinnost - § 6 (zákaz uvádění některých vybraných 

plastových výrobků na trh) a § 8 (požadavky na 

označování vybraných plastových výrobků) a v této 

souvislosti v případě kompetencí upravit také ustanovení 

§ 33 odst. 1 a § 36 odst. 1. 

V tomto smyslu požadujeme provést následující změny 

v textu § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1: 

§ 34  

tabák, přísady, papír, filtr, inkoust, kapsle, lepidlo 
a jakákoli látka či prvek přítomné v konečném 
tabákovém výrobku nebo výrobku souvisejícím s 
tabákovými výrobky.“. Dále poukázalo na to, že 
podle § 14 odst. 1 zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích „státní dozor nad 
dodržováním povinností stanovených tímto 
zákonem vykonávají orgány ochrany veřejného 
zdraví (krajské hygienické stanice, Ministerstvo 
obrany a Ministerstvo vnitra), Státní veterinární 
správa a Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce. 
MŽP zásadní připomínku MPO akceptovalo, i 
s ohledem na § 12 odst. 6 zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích, který stanovuje, že „(6) 
Zakazuje se uvádět na trh cigarety nebo tabák 
určený k ručnímu balení cigaret obsahující 
aromata v jakékoliv z jejich složek, zejména ve 
filtrech, papírech, baleních nebo kapslích, a jiné 
technické prvky umožňující změnu vůně nebo 
chuti tabákových výrobků nebo intenzity jejich 
kouře. Filtry, papíry a kapsle nesmí obsahovat 
tabák nebo nikotin.“ Při porušení této povinnosti 
spáchá pachatel přestupek podle § 17c odst. 2 
písm. e), k jehož projednání jsou příslušné 
inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce. 
MŽP tedy došlo k závěru, že pokud SZPI náleží 
kontrola filtrů obsažených v tabákových 
výrobcích, měla by SZPI náležet i kontrola filtrů 
uváděných na trh pro použití v kombinaci 
s tabákovými výrobky, které taktéž mohou 
obsahovat tabák nebo nikotin. ČOI dle zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích kontrolní 
kompetenci nemá. 
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(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími fyzickými 

osobami dodržována ustanovení tohoto zákona a 

právních předpisů vydaných k jeho provedení, která 

upravují 

a) zákaz uvádění vybraných výrobků uvedených v 

bodech 7 až 9 části A přílohy k tomuto zákonu na trh nebo 

do oběhu podle § 6 v případě obalů3), které přicházejí 

do přímého styku s potravinami, a 

b) označování vybraných plastových výrobků v bodech 
bodu 4 a 6 části B přílohy k tomuto zákonu při jejich 

uvedení na trh podle § 8. 

§ 35 

(1) Krajské hygienické stanice kontrolují, jak jsou 

právnickými a podnikajícími fyzickými osobami 

dodržována ustanovení tohoto zákona a právních 

předpisů vydaných k jeho provedení, která upravují 

a) zákaz uvádění vybraných plastových výrobků 

uvedených v bodech 2 až 5 části A přílohy k tomuto 

zákonu na trh nebo do oběhu podle § 6, a 

b) zákaz uvádění vybraných plastových výrobků 

uvedených v bodech 7 až 9 části A přílohy k tomuto 

zákonu na trh nebo do oběhu podle § 6, pokud nejsou 

obaly3), které přicházejí do přímého styku s 

potravinami, a 

Případně varianta:  

 
Rozpor 
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b) zákaz uvádění vybraných plastových výrobků 

uvedených v bodech 7 až 9 části A přílohy k tomuto 

zákonu na trh nebo do oběhu podle § 6, s výjimkou 

oblastí podle § 34 odst. 1 písm. a) v nichž je ke 

kontrole příslušná Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce, a 

(odpovídá způsobu vymezení zbytkových kompetencí 

ČIŽP v § 32 odst. 1 písm. a) 

b) c) označování vybraných plastových výrobků 

uvedených v bodu 2 a 6 části B přílohy k tomuto zákonu 

při jejich uvedení na trh podle § 8. 

_____________________________________________
___________ 
3) § 2 písm. a) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 
pozdějších předpisů. 

137.  MZE § 25 odst. 1 
písm. d), § 28 
odst. 1 písm. 
d) 

Zásadní připomínka 
K návrhu zákona, část první, § 25 odst. 1 písm. d), § 28 

odst. 1 písm. d) 

Vzhledem k výše uvedenému považujeme za nutné, aby 

byly zároveň provedeny změny v textu ustanovení 

týkajících se přestupků proti označování výrobků 

uvedených části B přílohy (tedy nápojových kelímků) v § 

25 odst. 1 písm. d) a týkajících se stanovení kompetencí 

k projednávání konkrétních přestupků v § 28 odst. 1 písm. 

d). 

Akceptováno. 
 
Ustanovení týkající se přestupků byla upravena 
v návaznosti na vypořádání připomínky MZE  
č. 136. 
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Požadujeme, aby v souladu se změnou kompetencí, kdy 

kontrola označování výrobků uvedených v bodě 6 části B 

přílohy by měla být svěřena krajským hygienickým 

stanicím, byl přestupek proti povinnosti označování 

výrobků uvedených v bodě 6 části B přílohy zahrnut 

v ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) bodu 2 a nikoli v bodu 
3.  

Požadovaná změna koresponduje s ustanovením § 28 

odst. 1 písm. d), podle kterého krajská hygienická stanice 

projednává přestupky podle § 25 odst. 1 písm. d) bodu 2 

a § 27 odst. 1 písm. b) bodu 2. 

Dále požadujeme, aby byla provedena také související 

změna v ustanovení § 28 odst. 1 písm. d), a to tak, že 

kompetence krajských hygienických stanic projednávat 

přestupky bude rozšířena o přestupky podle § 27 odst. 1 

psím. B) bod 3. 

Výkon kontroly zákazu uvádění na trh jiných vybraných 
plastových výrobků uvedených v bodech 7 až 9 části A 
přílohy, než jsou obaly přicházející do přímého styku 
s potravinami, by měl být svěřen krajským hygienických 
stanicím. 

138.  MZE RIA 
Zásadní připomínka 
V souvislosti s výše uvedenými připomínkami týkajícími se 
kompetencí požadujeme změnu v textu RIA (na str. 2, 59-
60, 61-62 a str. 124), tedy tam, kde je řešen dopad na 
SZPI. 

Akceptováno. 
 
RIA byla upravena dle vypořádání předchozích 
připomínek. 

139.  MZE RIA 
Zásadní připomínka Akceptováno/vysvětleno. 
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Podle našich odhadů v případě, že nedojde ke změně 
navrhovaného znění ustanovení § 34 odst. 1 podle 
připomínky č. 3, by zajištění kontrol vybraných plastových 
výrobků i u výrobců, dovozců a distributorů, kteří nejsou 
provozovateli potravinářských podniků (a řešení 
souvisejících přestupků), vyžadovalo přibližně 10 nových 
pracovníků SZPI. 
V případě, že dojde ke změně navrhovaného znění 
ustanovení § 34 odst. 1 podle připomínky č. 3, by rozšíření 
kontrolovaných povinností ze strany SZPI pouze u 
provozovatelů potravinářských podniků vyžadovalo 
odhadem 5 nových pracovníků SZPI. 
V rámci projednávání věcného záměru zákona byla SZPI 
svěřena kompetence pouze k dozoru nad označováním 
tabákových výrobků s filtrem (respektive samostatných 
filtrů) a v té souvislosti byla SZPI oslovena, aby zhodnotila 
náklady nově svěřené kompetence. SZPI vyčíslila, že by 
se jednalo o odhadem minimálně 60 člověkohodin za rok. 
RIA pak v části věnující se navýšení administrativní zátěže 
pro SZPI ohledně kontrol označování tabákových výrobků 
s filtrem kalkuluje s náklady 28 620 Kč na rok (str. 68 RIA). 
U ostatních nově svěřených okruhů povinností není 
vyčíslení provedeno. V případě dozoru nad zákazem 
vybraných plastových výrobků je v RIA zmíněno (str. 50), 
že kontrolní činnost bude zajištěna v rámci výkonu 
stávajících agend bez zvýšených nároků na státní 
rozpočet. 
 
S tímto zhodnocením nemůžeme souhlasit. 
 
Požadujeme upravit RIA v části ekonomické dopady tak, 
aby byly skutečně zahrnuty veškeré náklady, které SZPI 
vzniknou při stanovení všech kompetencí vyplývajících z 
návrhu zákona. 

Ustanovení v navrhovaném zákoně byla 
upravena dle připomínky č. MZE č. 136 a 
současně podle připomínky MPO č. 87 a MZD  
č. 147. RIA byla v návaznosti na tyto změny 
upravena. 
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140.  MZE Návrh 
zákona, část 
druhá / platné 
znění 
s vyznačením 
změn  
 

Zásadní připomínka 
 
K návrhu zákona, část druhá 
Upozorňujeme na několik legislativně technických 
nedostatků. 
Např. novelizační bod č. 26 není promítnut do materiálu 
Platné znění. 
V novelizačním bodě č. 53 není v odst. 1 písm. c) obsažen 
ve výčtu § 12a, ač v materiálu Platné znění ve výčtu 
nechybí. Považujeme za věcně správné, aby kompetence 
vyplývající z § 12a byly jasně svěřeny České inspekci 
životního prostředí. 
Naopak změny textu § 35 a 36 zákona o obalech, jak jsou 
naznačeny v materiálu Platné znění, nejsou promítnuty do 
návrhu zákona. Doporučujeme v tomto smyslu návrh 
revidovat. 

Akceptováno jinak. 
 
Nedostatky v platném znění s vyznačením změn 
byly upraveny dle návrhu zákona. 
 
Připomínka byla během vypořádání změněna na 
zásadní, neboť MZE nesouhlasilo s podobou 
vypořádání v případě nové povinnosti podle  
§ 12a. 
 
Dle MŽP by bylo vhodné, aby kontrolu plnění 
povinnosti povinného obsahu recyklovaných 
plastů v obalu měl v kompetenci správní orgán, 
který provádí kontrolu povinností týkajících se 
uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jelikož tato 
povinnost se týká právě obalů uváděných na trh 
nebo do oběhu (Česká inspekce životního 
prostředí povinnosti týkající se uvádění obalů na 
trh nebo do oběhu nekontroluje). Již podle § 37 
platného zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 
znění pozdějších předpisů, kontroluje SZPI 
plnění povinností týkajících se prevence, 
uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich 
označování a opakovaného použití v případě 
obalů, které přicházejí do přímého styku 
s potravinami; při zjištění porušení těchto 
povinností ukládá ochranná opatření, opatření k 
nápravě a pokuty. Povinný obsah recyklátu se 
týká pouze obalů uváděných na trh nebo do 
oběhu, které přicházejí do styku s potravinami 
(jde o nápojové lahve). Proto má MŽP za to, že 
by kontrolu povinného obsahu recyklátu měla 
vykonávat SZPI. Protože povinnost bude plněna 
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až od 1. ledna 2025, je zde dostatečný časový 
prostor pro přípravu kontrolních mechanismů. 
 
Rozpor 

141.  MZE § 27 odst. 1 
písm. b) Doporučující připomínky: 

 
K  návrhu zákona, část první, § 27 odst. 1 písm. b) 
Doporučujeme odstranit slova „nebo § 41 odst. 1“.  
Nepovažujeme za vhodné dovozovat právní povinnosti 
prostřednictvím přechodného ustanovení. Máme za to, že 
vhodnějším způsobem je zahrnutí zákazu uvádění do 
oběhu přímo do § 6 (viz připomínka č. 1). 

Akceptováno. 
 
Uvedená slova byla odstraněna dle připomínky  
a zákaz uvádění do oběhu byl stanoven přímo  
v § 6. 

142.  MZE § 3 písm. i) K návrhu zákona, část první, § 3 písm. i) 
Doporučujeme přeformulovat definici konečného uživatele 
tak, aby věta vedlejší byla oddělena čárkou a zároveň aby 
bylo zjevné, že se jedná o plastový výrobek, než se stal 
odpadem a než byl odevzdán osobě oprávněné k jeho 
převzetí. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo přeformulováno dle připomínky. 

143.  MZE § 11 K návrhu zákona, část první, § 11 
Doporučujeme přeformulovat toto ustanovení, aby bylo 
zjevné, co čím se rozumí a jakých ustanovení jakého 
předpisu se použije obdobně. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo přeformulováno a rozděleno do 
písmen a) a b). Byla také doplněna důvodová 
zpráva. 

144.  MZE § 25 odst. 1 
písm. a) 

K návrhu zákona, část první, § 25 odst. 1 písm. a) 
Doporučujeme oddělit větu vedlejší od věty hlavní čárkou 
před spojkou „nebo“. 

Akceptováno. 
 
Byla doplněna čárka dle připomínky. 

145.  MZE K návrhu 
zákona, část 
čtvrtá, resp. 
pátá 
 

K návrhu zákona, část čtvrtá, resp. pátá 
Doporučujeme vložit za část třetí návrhu zákona část 
čtvrtou, která bude obsahovat změny zákona o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci. 

Akceptováno. 
 
Do návrhu zákona byla vložena nová část dle 
připomínky. 
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1) V poznámce pod čarou č. 3 je třeba doplnit do výčtu 
právních předpisů i navrhovaný zákon o omezení dopadu 
vybraných plastových výrobků na životní prostředí. 
2) V § 3 odst. 2 se za písmeno n) vkládají nová písmena 
o) a p), která znějí: 
o) kontroluje, zda vybrané plastové výrobky, které jsou 
obaly přicházejícími do styku s potravinami, splňují 
požadavky zákona upravujícího omezení dopadu 
vybraných plastových výrobků na životní prostředí. 
p) kontroluje, zda obaly, které přicházejí do přímého styku 
s potravinami, splňují požadavky zákona upravujícího 
obaly. 
3) V § 5 odst. 1 se za písmeno k) vkládají nová písmena 
l) a m) která znějí: 
l) uloží povinnost podle § 34 zákona upravujícího 
omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní 
prostředí. 
m) uloží povinnost podle § 37 zákona upravujícího obaly. 
Považujeme za vhodné, aby výkon kontroly podle 
předkládaného zákona a zákona o obalech byl 
vyjmenován mezi činnostmi, kterým se SZPI věnuje.  
Stejně tak je důležité provázat opatření ukládaná 
inspektory SZPI s opatřeními podle navrhovaného 
zákona a zákona o oablech. 
V návaznosti na vložení části čtvrté měnící zákon o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci dále navrhujeme 
změnu v označení stávající části čtvrté na část pátou. 

146.  MZE Obecně Obecně k problematice plastových výrobků je nutno zmínit 
závažnou situaci vyvolanou onemocněním COVID-19. 
Budoucí vývoj lze predikovat navzdory již získaným 
poznatkům o viru velmi obtížně, ale lze na tomto základě 
předjímat změny v chování spotřebitelů. Cílem jsou 
bezpečné potraviny a výběr balených potravin může mít 
přednost před nebalenými. V této souvislosti zatím 

Vysvětleno. 
 
Směrnice 2019/904 byla přijata v roce 2019 a 
Česká republika se zněním směrnice souhlasila. 
Ministerstvo zdravotnictví, vnitra, ani obrany jako 
ústřední orgány státní správy pro oblasti 
vymezené zákonem č.  2/1969 Sb., o zřízení 
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neproběhlo zhodnocení dopadů všech navrhovaných 
opatření, které mohou mít bezprostřední vliv na hygienu 
a bezpečnost potravin a posunout tak základní myšlenku 
regulace obalových plastů na jinou úroveň. 
Existuje shoda mnoha odborníků, že jednorázové plasty 
v současnosti poškozují světové  ekosystémy a ohrožují 
tak biodiverzitu a lidské zdraví, ale ve světle 
koronavirových opatření mohou být i účinným nástrojem 
v boji proti jeho šíření a pro zvýšení hygieny potravin 
a podporu jejich bezpečnosti. 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České socialistické republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, k návrhu zákona v tomto 
ohledu žádné připomínky neuplatnily.  
 
V případě nouze by mohl dovoz nezbytných 
vybraných plastových výrobků zajistit stát. Krizi 
způsobenou onemocněním COVID-19 je nutné 
řešit prostřednictvím zvláštních právních 
předpisů. 

147.  MZD § 35 odst. 1 
Zásadní připomínka 
V § 35 odst. 1 požadujeme upravit písmena a) a b), a to 
následovně: 

„a) zákaz uvádění vybraných plastových výrobků 
uvedených v bodech 2 až 5 a 7 až 9 části A přílohy 
k zákonu na trh nebo do oběhu, a 

b) označování vybraných plastových výrobků 
uvedených v bodech 2 a 6 části B přílohy k tomuto 
zákonu při jejich uvedení na trh.“.  

Odůvodnění: Vybrané plastové výrobky uvedené v části A 
přílohy k zákonu uvedené v bodech 2 až 5 a v bodech 7 až 
9 spadají do skupiny předmětů běžného užívání, které jsou 
vymezeny v § 25 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, jako materiály a předměty 
určené pro styk s potravinami, které jsou definovány v 
přímo použitelném předpisu Evropské unie - nařízením EP 
a Rady (EU) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami. Do této kategorie výrobků 
patří zejména všechny typy potravinářských obalů. 
Kontrolní kompetence k všem těmto výrobkům jsou 
vymezeny v zákoně č. 258/2000 Sb., a náleží krajským 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 
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hygienickým stanicím. Krajské hygienické stanice (dále 
jen „KHS“) provádějí úřední kontroly výrobců, dovozců a 
distributorů všech materiálů a předmětů přicházejících do 
styku s potravinami a pokrmy. Do kompetence KHS spadá 
zákaz uvádění potravinářských obalů a dalších předmětů 
určených pro styk s potravinami na trh či do oběhu. MZ a 
KHS také přísluší jako jediným orgánům v ČR rozhodnout 
o přípustnosti použití recyklovaných materiálů do obalů pro 
potraviny. 

148.  MZD § 35 odst. 2 
Zásadní připomínka 

1. V § 35 odst. 2 požadujeme upravit písmena b) a c), a 
to následovně: 
„b) zakáže uvedení vybraných plastových výrobků na 
trh nebo do oběhu, jestliže se jedná o vybrané plastové 
výrobky uvedené v bodech 2 až 5 a 7 až 9 části A 
přílohy k tomuto zákonu, 
c) může zakázat až do zjednání nápravy uvádět na 

trh vybrané plastové výrobky uvedené v bodech 2 
a 6 části B přílohy k tomuto zákonu, které nesplňují 
požadavky na označování.“. 

 
Odůvodnění: Viz odůvodnění zásadní připomínky č. 1. 
Podle zákona č. 258/2000 Sb. kompetence zakázat či 
omezit uvedení plastových výrobků určených pro styk 
s potravinami náleží krajským hygienickým stanicím. 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 35 odst. 2 písm. b) bylo 
odstraněno, z toho důvodu, že samotný zákaz je 
již dostatečně zakotven v § 6. Jako opatření je 
potom možné uložit povinnost stažení daných 
vybraných plastových výrobků z trhu. 
 
Ustanovení § 35 odst. 2 písm. c) bylo upraveno. 
 

149.  MZD § 36 
Zásadní připomínka 
V § 36 „Orgány Celní správy České republiky“ požadujeme 
vložit do znění odstavců 3 a 4 do výčtu kontrolních orgánů, 
krajské hygienické stanice, a to následujícím způsobem: 

Vysvětleno/ akceptováno. 
 
Ustanovení § 36 odst. 3 bylo z důvodu duplicity  
s § 25 kontrolního řádu vypuštěno (viz také 
připomínka Ministerstva vnitra č. 42). 
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 „(3) Celní úřad si při kontrole podle odstavců 1 a 2 může 
vyžádat odbornou pomoc České obchodní inspekce, 
krajských hygienických stanic a Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce.“. 
 (4) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu, 
inspekci, a České obchodní inspekci a krajským 
hygienickým stanicím údaje ze svých evidencí 
a informačních systémů o vybraných plastových 
výrobcích, které byly vyvezeny z České republiky do zemí, 
které nejsou členskými státy Evropské unie nebo které byly 
z těchto zemí dovezeny do České republiky.“. 
Odůvodnění: Krajské hygienické stanice jsou kontrolními 
orgány, které kontrolují, jak jsou právnickými a fyzickými 
podnikajícími osobami dodržována ustanovení zákona 
týkajícího se zákazu uvádění na trh nebo do oběhu pro 
výrobky, které spadají do skupiny materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami (potraviny, pokrmy, 
nápoje). Kompetence ke kontrole jsou dány zákonem č. 
258/2000 Sb. 

Ustanovení § 36 odst. 4 (nyní 3) bylo 
požadovaným způsobem upraveno. 

150.  ÚOHS § 20 
Zásadní připomínka 
V § 20 Návrhu je upravena vzájemná spolupráce mezi 

provozovateli kolektivních systémů. K uvedené 

spolupráci Úřad upozorňuje, že kooperace mezi 

provozovateli kolektivních systémů by měla být výhradně 

v rámci nezbytně nutné spolupráce pro naplnění cílů 

Návrhu. Jakákoliv spolupráce jdoucí nad tento rámec 

vytváří potenciál pro narušení hospodářské soutěže, neboť 

může naplňovat znaky dohody ve smyslu zákona 

č.143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a může 

tedy být v rozporu se soutěžním právem. V této souvislosti 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Spolupráce vymezená v § 20 slouží pouze pro 
účely naplnění cílů navrhovaného zákona. 
V tomto ohledu byla také doplněna důvodová 
zpráva. 
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Úřad plně odkazuje na své připomínky k související 

legislativě upravující zpětný odběr výrobků s ukončenou 

životností, resp. odpadů z obalů. 

151.  ÚOHS § 21c zákona 
o obalech Zásadní připomínka 

V této souvislosti rovněž upozorňuji na navrženou změnu 

zákona o obalech, a to konkrétně na novelizaci § 21c, 

která se týká koordinace autorizovaných společností. 
Úřad již k návrhu zákona o obalech uplatnil připomínku, ve 

které upozorňoval, že koordinace autorizovaných 

společností by měla pouze a výhradně sloužit k zajištění 

nezbytně nutné spolupráce při působení více 

autorizovaných společností na území České republiky, a 

to prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. 
Jakákoliv koordinace jdoucí nad rámec této nezbytné 

spolupráce vytváří potenciál pro narušení hospodářské 

soutěže. 

Akceptováno/vysvětleno. 
 
Koordinace vymezená v § 21c byla detailně 
řešena při předložení předchozí novely zákona o 
obalech (sněmovní tisk č. 679), zde se jedná 
pouze o drobné dílčí úpravy. MŽP s uvedenými 
skutečnostmi souhlasí a bere je na vědomí.   
Institut koordinace slouží pouze pro účely 
naplnění cílů navrhovaného zákona a naopak 
zajišťuje, aby většinové náklady nenesla pouze 
jedna autorizovaná společnost na úkor ostatních, 
a náklady byly spravedlivě a nediskriminačně 
rozděleny. 
 

152.  ÚOHS § 13 odst. 1 
Doporučující připomínka: 
V předmětném Návrhu je uvedeno:  „Pro podmínky vydání 
oprávnění k provozování kolektivního systému se § 35 
zákona o výrobcích s ukončenou životností použije 
obdobně, s výjimkou § 35 odst. 2 písm. b), kdy společníky 
nebo akcionáři (dále jen „společník“) žadatele mohou být 
výhradně výrobci jednoho druhu vybraných plastových 
výrobků uvedených v části D přílohy k tomuto zákonu“.   
Z důvodové zprávy k Návrhu není zřejmé, z jakého důvodu 
je navržena uvedená výjimka § 35 odst. 2 písm. b). 
Uvedená výjimka zjevně omezuje okruh subjektů, které 

Akceptováno. 
 
Bude umožněno zakládat provozovatele 
kolektivního systému pro více druhů vybraných 
plastových výrobků. 
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mohou být společníky nebo akcionáři žadatele o 
provozování kolektivního systému. Bylo by vhodné 
uvedenou výjimku odůvodnit, včetně analýzy benefitů a 
rizik, proč je třeba, aby společníky nebo akcionáři žadatele 
mohli být výhradně výrobci jednoho druhu vybraných 
plastových výrobků a nikoliv jiné subjekty. Rovněž je 
prospěšné odůvodnit, že neexistuje jiná, z pohledu 
hospodářské soutěže, vhodnější forma řešení. Uvedené 
omezení by totiž svou povahou představovalo určitou 
bariéru pro vstup na trh. 

153.  ÚVČR - 
VÚV 

Obecně 
Zásadní připomínka 
Žádáme o doplnění textu zákona v tom smyslu, že veškerá 
agenda spojená s naplněním tohoto zákona je 
vykonávána elektronicky. 
Zdůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že v účinnost vstoupil zákon 12/2020 
Sb., o právu na digitální služby, žádáme, aby každý nový 
právní předpis byl již v souladu s tímto zákonem a 
„nečekal“ na následnou digitalizaci. 

Vysvětleno. 
 
Veškerá agenda spojená s naplňováním 
navrhovaného zákona ze strany orgánů veřejné 
správy je vykonávána elektronicky a tento přístup 
je promítnut v § 13 odst. 2 návrhu zákona (resp. 
v § 36 odst. 1 zákona o výrobcích s ukončenou 
životností, kterého se použije obdobně), kdy 
žádost o vydání oprávnění k provozování 
kolektivního systému podává žadatel 
ministerstvu v elektronické podobě.  
Rovněž ohlašovací a oznamovací povinnosti vůči 
ministerstvu podle § 7 odst. 2 písm. b) a § 21 
odst. 2 a 3 se plní dle § 38 odst. 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 registru 
znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí, tzn. elektronicky. 
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Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby 
a o změně některých zákonů, platí obecně a 
právo na digitální službu a digitální úkon vůči 
orgánu veřejné moci má dle něho každý uživatel 
služby.  

154.  ÚVČR - 
KOM 

Formální 
stránka Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenými výtkami splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 
EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

V návrhu zákona chybí za bodem 19 v části druhé návrhu 
celex příslušné směrnice. 

V rozdílové tabulce není u § 1 zákona oproti výkaznictví 
v návrhu zákona uváděna směrnice 2008/98/ES. Nutno 
sjednotit a buď celex v zákoně vynechat, případně doplnit 
rozdílovou a příslušnou srovnávací tabulku.  
Dále je v rozdílové tabulce nutno upravit označení § 21 
odst. 1 až 4 na § 22 odst. 1 až 4 návrhu, § 43 bod 5 (§ 2 
písm. s) zákona o obalech) na § 43 bod 6 návrhu a § 43 
bod 24 (§ 15b zákona o obalech) na § 43 bod 30 návrhu. 
Taktéž u § 3 písm. d) je nesprávná citace zákona (má být 
správně uváděna definice výrobce). 

Ke srovnávací tabulce: 
Čl. 8 odst. 6 směrnice 2019/904 je již dnes zřejmě 

proveden v zákoně o obalech (§ 13a odst. 1), a zároveň je 

Akceptováno. 
 
Celex směrnice za bodem 19 v části druhé 
návrhu zákona byl doplněn. 
 
Byla sjednocena rozdílová tabulka s návrhem 
zákona, celex byl v zákoně vynechán. 
 
Rozdílová tabulka a srovnávací tabulka byly 
upraveny. U srovnávací tabulky nicméně je třeba 
vyznačit platný právní stav – novela zákona o 
obalech (sněmovní tisk č. 679), obsahující 
úpravu dobrovolného zvolení pověřeného 
zástupce zatím nebyla přijata. Do tabulky lze 
doplnit ID navrhovaného předpisu. 
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podle rozdílové tabulky prováděn v § 5 odst. 1, 4 a 6 

návrhu. Je tedy potřeba upravit srovnávací tabulku ke 

směrnici 2019/904. 

155.  ÚVČR - 
KOM 

K § 1 – 
poznámce 
pod čarou č. 
1) 
 

K § 1 – poznámce pod čarou č. 1): 
Žádáme o zvážení, zda by nebylo vhodnější směrnici 
2008/98/ES uvést až u části, která se týká kolektivního 
systému. Předkladatel se nicméně zřejmě inspiroval 
návrhem zákona o vybraných výrobcích s ukončenou 
životností, který rovněž směrnici o odpadech uvádí hned v 
poznámce č. 1 v úvodu. Požadujeme však vysvětlení. 
Navíc uvádíme, že novelizační směrnice ke směrnici 

2008/98/ES mají jinou techniku uvádění názvu (např. 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851). 

Vysvětleno / akceptováno. 
 
Institut pověřeného zástupce (§ 5), resp. 
možnost jeho dobrovolného zvolení vyplývá 
nejen ze směrnice 2019/904, ale také z čl. 8 
směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice 
2018/851; stejně tak např. definice kolektivního 
systému. Proto nám přijde vhodné uvést směrnici 
2008/98/ES již na začátku předpisu. 
 
Názvy v poznámce pod čarou č. 1 byly upraveny. 
 

156.  ÚVČR - 
KOM 

§ 3 písm. a), § 
4, § 7 odst. 1, 
§ 13 

K § 3 písm. a), § 4, § 7 odst. 1, § 13: 
Návrh na několika místech uvádí, že „výjimkou jsou“, 
„výjimku stanovují“, apod. Z tohoto vyjádření, byť jej často 
užívá sama směrnice 2019/904, není zřejmé, k čemu se 
výjimka vztahuje, resp. co se ještě zahrnuje do definice. 
Doporučujeme reformulaci. 

Vysvětleno. 

Z kontextu daných ustanovení je vždy 

dostatečně pochopitelné, k čemu se daná 

výjimka vztahuje. 

157.  ÚVČR - 
KOM 

§ 3 písm. d) 
 

K § 3 písm. d): 
Je třeba odkaz na nařízení č. 1380/2013 opatřit o 
poznámku pod čarou, ve které bude plný název tohoto 
nařízení. Ten zatím v návrhu absentuje. 
Dále doporučujeme místo slov „ve smyslu čl. 4 bodu 28 
nařízení ….“ použít slovo „podle čl. 4 bodu 28 nařízení…“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 
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158.  ÚVČR - 
KOM 

§ 3 písm. m) K § 3 písm. m): 
V tomto ustanovení je definován tabákový výrobek ve 

smyslu směrnice 2014/40/EU. Jelikož tato definice je již 

v českém právním řádu obsažena, a sice v transpozičním 

§ 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 110/1997 Sb., doporučovali 

bychom spíše odkázat na tuto vnitrostátní úpravu a 

nedublovat ji. 

Akceptováno. 
 
Definice tabákového výrobku bude řešena 
odkazem na zákon č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

159.  ÚVČR - 
KOM 

§ 5 K § 5: 
V odst. 2 se zmiňují „lovná zařízení obsahující plast“. Není 
ale zmíněna výjimka uvedená u definice výrobce v § 3 
písm. d) („s výjimkou osob vykonávacích rybolovnou 
činnost ve smyslu čl. 4 bodu 28 nařízení…“). Je potřeba 
vyjasnit, zda se má tato výjimka uplatnit. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

K odst. 3 žádáme o vyjasnění, zda zde navrhovaná úprava 
nemá být ponechána právu jiného členského státu, resp. 
zda je potřeba povinnost upravit zde (pro subjekty usazené 
v ČR). 

Vysvětleno. 
 
Definice výrobce i daná povinnost určit si 
pověřeného zástupce je směrnicí 2019/904 jasně 
stanovena, tedy daná výjimka se pro osoby 
vykonávací rybolovnou činnost uplatní. Osoby 
vykonávací rybolovnou činnost ve smyslu čl. 4 
bodu 28 nařízení nemají povinnost zvolit si 
pověřeného zástupce. Nepředpokládá se, že by 
tyto osoby prodávaly lovná zařízení v jiných 
členských státech. 
 
Úprava v § 5 odst. 3 je nezbytná k tomu, aby 
daný institut pověřeného zástupce fungoval na 
úrovni EU a byl vymahatelný (viz obdobná 
úprava v případě elektrozařízení, směrnice 
2012/19/EU a navrhovaného zákona o výrobcích 
s ukončenou životností – sněmovní tisk č. 677). 
Směrnice 2019/904 toto explicitně po členských 
státech požaduje v čl. 8 odst. 7 (každý členský 
stát zajistí…). Spíše by MŽP přišlo logičtější, 
kdyby tento dotaz směřoval na § 5 odst. 2. 
Nicméně nelze se spoléhat na úpravu v jiných 
členských státech, které ji transponovat nemusí 
nebo ji mohou transponovat chybně. Úprava 
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celkově zcela odpovídá totožné úpravě v případě 
elektrozařízení a návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností. 

160.  ÚVČR - 
KOM 

§ 5 odst. 4 K § 5 odst. 4: 
Navrhujeme doplnit specifikaci toho, že se má jednat o 

pověřeného zástupce pro území ČR, aby kvůli obecné 

formulaci nevznikaly pochybnosti o tom, zda se toto 
pravidlo nepoužije i na pověřené zástupce na území jiných 

států, jak je upravuje odst. 3. 

Vysvětleno. 
 
MŽP považuje navrhované doplnění za 
nadbytečné. Z kontextu ustanovení § 5 odst. 4 je 
dostatečně zřejmé („která je usazená v České 
republice“), že se pravidlo odstavce 4 nepoužije 
na pověřené zástupce na území jiných států dle 
odstavce 3. Viz také úprava v navrhovaném 
zákoně o výrobcích s ukončenou životností. 
 
Rovněž text § 5 odst. 3 uvádí že „je povinna v 
souladu s právními předpisy tohoto členského 
státu určit si na základě písemné smlouvy svého 
pověřeného zástupce“. 

161.  ÚVČR - 
KOM 

§ 8 odst. 4 a § 
9 odst. 3 

K § 8 odst. 4 a § 9 odst. 3: 
Zmocňovací ustanovení jsou podtržena jako 

implementační. Žádáme o vyjasnění. Čl. 7 odst. 2 

směrnice 2019/904 totiž zmocňuje Komisi k vydání 

prováděcích aktů, čl. 10 této směrnice pak stanoví obecné 

povinnosti. V databázi EUR-LEX zatím žádné prováděcí 

akty Komise nenalézáme. V jaké formě budou tyto akty 

vydány? A připravují se? Zdá se, že přinejmenším daná 

ustanovení není potřeba podtrhávat. 

Vysvětleno. 
 
Podtržení MŽP chápe jako důvodné, neboť 
vyhláška dle § 8 odst. 4 bude přímou („čistou“) 
transpozicí (požadavky na označování musí být 
ve všech členských státech jednotné, obdobně 
jako je tomu např. u tabákových výrobků). 
Evropská komise prováděcí akt připravuje a má 
s jeho přípravou zpoždění, prozatím je jeho 
vypracování ve stadiu druhé pracovní verze. 
 
Rovněž § 9 odst. 3 nám přišlo důvodné uvést 
jako transpoziční, neboť v souladu se směrnicí 
se stanovuje, jak mají být informační kampaně 
vedeny a jaké konkrétní cílové skupiny 
konečných uživatelů mají být pokryty. Dle MŽP 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVNEC6NH)



70 
 

může (i nemusí) být dané ustanovení proto 
vykázáno jako implementační. Pokud ÚVČR - 
KOM považuje za podtržení nadbytečné, MŽP jej 
tedy odstraní. 

162.  ÚVČR - 
KOM 

§ 10 K § 10: 
Žádáme o vyjasnění, zda má být v odst. 1 odkazováno 
skutečně jen na bod 1 části D přílohy; směrnice 2019/904 
v čl. 8 odst. 3 odkazuje nejprve na body II a III. přílohy E, 
pak jen na bod III. této přílohy. Případná úprava by se 
zřejmě dotkla i § 15 odst. 4 písm. b). 
Dále žádáme o vyjasnění, zda se v tomto ustanovení 
nemají odrazit i náklady na osvětu podle čl. 8 odst. 3 písm. 
a) směrnice 2019/904. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vysvětleno. 
 
V odstavci 1 má být odkazováno pouze na bod 1 
části D přílohy; toto ustanovení řeší bod III. části 
E směrnice 2019/904, tedy tabákové výrobky 
s filtry a filtry uváděné na trh pro použití 
v kombinaci s tabákovými výrobky a zajišťuje 
úhradu nákladů na úklid odpadu a soustřeďování 
odpadu v rámci obecních systémů odpadového 
hospodářství, jakož i zaslání údajů o množství 
soustřeďovaného odpadu, které má ČR 
reportovat Evropské komisy dle čl. 13 odst. 1 
písm. f) směrnice 2019/904.  
 
Ustanovení § 10 odst. 2 následně řeší bod II. 
části E přílohy směrnice 2019/904 (úhradu 
nákladů na úklid odpadu).  
 
Náklady na osvětu (resp. její provádění) jsou 
implicitně zahrnuty už v samotné povinnosti 
výrobce provádět osvětovou činnost v § 9 (tím, 
že výrobce osvětovou činnost provádí 
stanoveným způsobem, musí pokrývat náklady 
na ni). K zajištění toho, aby osvětovou činnost 
řádně prováděl provozovatel kolektivního 
systému a měl na ni dostatečné peněžní 
prostředky, stanovuje § 15 odst. 4 písm. c), že 
provozovatel kolektivního systému je povinen 
zajistit, aby výše peněžních příspěvků hrazených 
výrobci za účelem zajištění kolektivního plnění 
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pokrývala náklady na osvětovou činnost podle § 
9.  

163.  ÚVČR - 
KOM 

§ 11 K § 11: 
Ustanovení nedává dobrý smysl (zejména in fine). Dále 

není zřejmé, co se použije obdobně ze zákona o 

vybraných výrobcích s ukončenou životností. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo přeformulováno a rozděleno do 
písmen a) a b). Byla také doplněna důvodová 
zpráva.  

164.  ÚVČR - 
KOM 

§ 18 K § 18: 
Ustanovení odst. 2 má pouze rámcový vztah ke směrnici o 

odpadech i směrnici 2019/904 (nezbytné a přiměřené výše 

příspěvků); je potřeba vyjasnit, co se míní tím, že náklady 

se rozdělí způsobem umožňujícím kontrolu ze strany 

ministerstva. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o implementaci čl. 8a odst. 4 písm. c) 
směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice 
2018/851, který stanovuje, že  
4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené 
výrobci za účelem dodržení jejich povinností 
spojených s rozšířenou odpovědností výrobce:  
c) nepřesahovaly náklady nezbytné na 
poskytování služeb nakládání s odpady 
nákladově účinným způsobem. Tyto náklady se 
mezi dotyčné subjekty rozdělí transparentním 
způsobem. 
 
Obdobně je tomu i ve směrnici 2019/904 („Tyto 
náklady, jež mají být pokryty podle odstavců 2 
a 3 nepřesáhnou náklady, které jsou nezbytné 
k nákladově efektivnímu poskytování služeb 
uvedených v těchto odstavcích, a jsou 
transparentně stanoveny mezi dotčenými 
subjekty.“) 
 
Protože nad provozovateli kolektivních systémů 
provádí kontrolu MŽP, účelem ustanovení je, aby 
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způsob stanovení nákladů (mezi dotčené 
subjekty) provozovatelem kolektivního systému 
byl transparentní a přezkoumatelný a nenutil 
výrobce platit vyšší příspěvky, než je nezbytně 
nutné. 
 
Ustanovení bylo za tímto účelem přeformulováno 
(náklady provozovatel kolektivního systému 
vynakládá způsobem umožňujícím kontrolu ze 
strany ministerstva). 

165.  ÚVČR - 
KOM 

§ 28 odst. 3 
písm. b) 

K § 28 odst. 3 písm. b): 
Na konci písmene chybí čárka. 

Akceptováno. 
 
Čárka byla doplněna. 

166.  ÚVČR - 
KOM 

§ 33 odst. 2 
písm. c) a  
§ 34 odst. 2 
písm. c) 

K § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 odst. 2 písm. c): 
Ustanovení doporučujeme reformulovat na „může až do 

zjednání nápravy zakázat uvedení na trh vybraných 

plastových výrobků uvedených v bodech…“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení byla upravena dle připomínky. 

167.  ÚVČR - 
KOM 

§ 36 odst. 4 K § 36 odst. 4: 
Návrh zavádí v § 3 písm. l) legislativní zkratku „členský 
stát“, kterým se míní i stát EHP. Této zavedené legislativní 
zkratce slovní vyjádření v tomto ustanovení neodpovídá. 
Nutno upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno a přeformulováno. 

168.  ÚVČR - 
KOM 

§ 41 odst. 1 K § 41 odst. 1: 
Přechodné ustanovení se jeví být v rozporu s čl. 5 
směrnice 2019/904, která požaduje zákaz dotčených 
výrobků již od 3. 7. 2021. Žádáme o vysvětlení, jak je 

Vysvětleno. 
 
Směrnice 2019/904 stanovuje pouze zákaz 
uvádět některé plastové výrobky na trh:  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVNEC6NH)



73 
 

požadavek směrnice na zakázání dotčených plastových 
výrobků v navrhované úpravě respektován a promítnut. 
Tato připomínka je zásadní. 

Členské státy zakážou uvádět na trh plastové 
výrobky na jedno použití uvedené v části B 
přílohy a výrobky z oxo-rozložitelných plastů. 
 
uvedením na trh“ první dodání výrobku na trh 
členského státu.  
 
Směrnice tak neřeší už další distribuci plastových 
výrobků již uvedených na trh. Je zcela na vůli 
členských států, jak tuto otázku upraví. 
Slovenská republika umožnila distribuci 
„zakázaných“ plastových výrobků do konce roku 
2022. Česká republika se rozhodla stanovit 
zákaz uvádění do oběhu (distribuce) rok po 
účinnosti zákazu uvádět dané výrobky na trh. 
 
Zákaz uvádět vybrané plastové výrobky do 
oběhu byl přesunut z § 41 odst. 1 do § 6 odst. 2. 

169.  ÚVČR - 
KOM 

§ 42 K § 42: 
Žádáme o vyjasnění, proč je technické notifikaci 
podrobena pouze část první návrhu, a nikoliv celý 
navrhovaný zákon, resp. alespoň rovněž část druhá. Návrh 
totiž tvoří kompaktní celek, kdy některé transpoziční 
záležitosti i záležitosti, které sice se směrnicí 2019/904 
nesouvisejí, nicméně tvoří rámec vnitrostátních opatření 
podléhajících technické notifikaci, jsou uvedeny jak v části 
první, tak i (záležitosti obalů) v části druhé. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Záměrem MŽP je notifikovat celý navrhovaný 
zákon. Pokud uvedení notifikačního ustanovení 
v části první znamená, že se notifikuje pouze 
část první a ne celý zákon, je nutné toto 
ustanovení vyčlenit do samostatné části před 
ustanovení o účinnosti. 

170.  ÚVČR - 
KOM 

Příloha K příloze k tomuto zákonu: 
V ustanoveních, jež odkazují na zvláštní právní předpis, 
který se na danou věc nevztahuje („vatové tyčinky/brčka, 

Vysvětleno. 
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na které se nevztahuje zvláštní právní předpis“), bude 
podle našeho názoru nutné uvést v textu zákona, nikoliv 
pouze v poznámce pod čarou, která nemá normativní 
charakter. 

Směrnice 2019/904 vymezuje výrobky, na které 
se zákaz uvádění na trh nevztahuje, totožným 
způsobem. 
 
Rovněž slovenský zákon č. 79/2015 Sb., o 
odpadoch ve znění zákona č. 460/2019 Sb., 
vymezuje výrobky stejně, v poznámce pod čarou 
č. 162 – 162) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 
aktívnych implantovateľných zdravotníckych 
pomôcok.“. 
 
MŽP bude případně metodicky a výkladově 
upřesňovat některé aspekty vyplývající ze 
zákona. 

171.  ÚVČR - 
KOM 

§ 43 bod 2 K bodu 2 (poznámce pod čarou č. 2): 
K uvedenému ustanovení návrhu je vykazován celý čl. 17 
směrnice 2019/904 - k tomu viz naše připomínky ohledně 
dostatečného provedení časových limitů uvedených v této 
směrnici. 

Vysvětleno. 
 
Doplněním poznámky pod čarou č. 2 je 
implementován poslední pododstavec čl. 17 
odst. 1 – „Předpisy uvedené v tomto odstavci 
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.“ 
Protože pododstavec nemá žádné označení, 
vykázalo MŽP čl. 17 odst. 1 jako implementační. 

172.  ÚVČR - 
KOM 

§ 43 bod 3 K bodu 3 (§ 2 písm. d)): Vysvětleno. 
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Definice uvedení na trh je odlišná od části první (od 
navrhovaného zákona o plastech) a liší se i od 
vykazovaných definic čl. 3 odst. 6 a 7 směrnice 2019/904. 
Požadujeme vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Definice uvedení na trh vytvořená v části první 
pro „neobalové“ výrobky byla vytvořena zcela 
nově, a proto na první pohled lépe odpovídá 
směrnici 2019/904 a liší se od definice v zákoně 
o obalech.  
Definice uvedená v § 43 bodu 3 je v zásadě 
stávající definice uvedená v platném znění 
zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 
některých zákonů (zákon o obalech). Směrnice o 
obalech 94/62/ES definici uvedení na trh nezná, 
nejedná se tedy o transpozici této směrnice. 
Definice uvedení na trh v zákoně o obalech 
nicméně odpovídá definici obsažené ve směrnici 
2019/904 a pokrývá všechny prvky (způsoby 
uvedení na trh), které pokrývat má; zákon s tímto 
zněním pracuje dlouhodobě. Předmětná definice 
se pouze rozšiřuje o obalový prostředek, protože 
dosavadní definice pracovala pouze s pojmem 
obal, což z hlediska potřeb směrnice 2019/904 
není dostačující, navíc zákon o obalech uvedení 
obalového prostředku na trh zná a pracuje s ním, 
jedná se tedy zároveň o napravení legislativního 
nedostatku. 
 
Zákon o obalech se vztahuje pouze na osoby 
podnikající, jak je uvedeno v § 1 odst. 1, proto 
není třeba, aby bylo v definici obsaženo „v rámci 
podnikání“. Stejně tak by mohla nejasnost 
vyvolat absence slova „spotřeby“ – v případě 
jiných plastových výrobků je toto relevantní, 
nicméně v případě obalů, na které SUP dopadá 
toto vzhledem k definici obalu v § 2 písm. a) 
zákona o obalech (obal prodejní, skupinový, 
přepravní) toto relevantní není. 
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173.  ÚVČR - 
KOM 

§ 43 bod 5 K bodu 5 (§ 2 písm. l)):  
Je uvedené písmeno implementační? Nemá být jako 
implementační vykázáno pouze písmeno s) téhož 

paragrafu? 

Vysvětleno. 
 
Ano, nové písmeno l) v § 2 zákona o obalech je 
jednoznačně implementační. Zákon o obalech 
rozlišuje obalové prostředky a obaly, tzn. 
zkompletované obalové prostředky (což 
směrnice 2019/904 nečiní, ta pojednává pouze o 
jednorázových plastových výrobcích, aniž by 
rozlišovala, zda se jedná o obalové výrobky či 
neobalové, případně ještě dále podrobněji tyto 
výrobky dělila. Směrnice 2019/904 se vztahuje 
na obaly dle zákona o obalech (např. sáčky 
a balení zhotovené z pružného materiálu, které 
obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě 
z těchto sáčků nebo balení bez jakékoli další 
přípravy, plastové nákupní tašky apod.). 

174.  ÚVČR - 
KOM 

§ 43 bod 7 K bodu 7 (§ 2 písm. t)): 
Navrhujeme prověřit, zda je možné v tomto ustanovení 
(plastová odnosná taška) využít výjimku pro chemicky 
neupravené přírodní polymery. Vzhledem k provedené 
legislativní změně bude tato výjimka nyní nově pro 
odnosné tašky aplikovatelná (viz definice plastu v písmeni 
k)). 

Akceptováno./ Vysvětleno. 
 
Dle MŽP je možné využít výjimku pro chemicky 
neupravené přírodní polymery. Po věcné stránce 
lze takto stanovit, MŽP nemá informace, že by 
plastové tašky bylo možné vyrábět pouze 
z chemicky nemodifikovaných polymerů. 
 
 

175.  ÚVČR - 
KOM 

§ 43 odst. 16 K bodu 16 (§ 10 odst. 5): 
V ustanovení nenacházíme provedení konce čl. 9 odst. 1 
směrnice 2019/904. Nutno vyjasnit, kde je transpozice 
provedena. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Česká republika stanovila cíle pro tříděný sběr 
pro příslušné systémy rozšířené odpovědnosti 
výrobce. Konec čl. 9 odst. 1 pouze stanovuje, 
jakým prostředků může členský stát využít 
k dosažení stanovených cílů v čl. 9 odst. 1. 
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176.  ÚVČR - 
KOM 

§ 43 odst. 16 K bodu 18 (§ 11): 

• Tímto ustanovením se transponuje čl. 4 odst. 1 
směrnice 2019/904. Žádáme o vyjasnění, proč se 
předkladatel domnívá, že zde navrhovaná 
informační a soft law ustanovení budou postačovat 
k pokrytí implementace, která má směřovat 
k setrvalému snížení spotřeby plastových výrobků 
na jedno použití. 
Tato připomínka je zásadní. 

• Zmocňovací ustanovení v odstavci 4 zřejmě není 
nutné podtrhávat jako implementační. 

Vysvětleno. 
 
MŽP jednalo o využití ekonomických nástrojů 
s Ministerstvem financí, které jejich využití 
odmítlo. Opatření je v rámci požadavků 
směrnice. Členské státy mohou aplikovat různá 
opatření pro snížení spotřeby. Toto ustanovení 
navíc není jediným, které čl. 4 odst. 1 směrnice 
2019/904 transponuje. Nový § 15b rozšiřuje 
působnost povinností zákona o obalech též 
k obalovým prostředkům, které spadají do části A 
přílohy směrnice, čímž se zavadí rozšířená 
odpovědnost výrobce na dříve neregulovanou 
skupinu výrobků. 

177.  ÚVČR – 
KOM 

§ 43 bod 19 K bodu 19 (§ 12a odst. 2): 
Uvedené ustanovení in fine dává jako referenční kritérium 
oběh za daný kalendářní rok za příslušnou autorizovanou 
obalovou společností, zatímco směrnice 2019/904 v čl. 6 
odst. 5 mluví o trhu celého členského státu. Je nutné 
vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Dle MŽP je povinnost transponována 
odpovídajícím způsobem. Plnění povinnosti  
v průměru, lze využít při plnění povinností 
prostřednictvím (AOS). Individuálně plnící 
subjekt musí plnit průměr rPET v každé láhvi, 
z důvodu kontrolovatelnosti. Pokud z nějakého 
důvodu osoba nemůže splnit požadavek 
individuálně, má možnost splnit povinnost 
prostřednictvím AOS stejně jako tomu je při 
plnění povinnosti zpětného odběru, která je 
v případě spotřebitelských obalů plněna 
prostřednictvím AOS téměř výhradně. Po sečtení 
dat od individuálně plnících subjektů a AOS pak 
budou k dispozici data za celý trh. 

178.  ÚVČR - 
KOM 

§ 46 Požadujeme objasnit dodržení požadovaných dat 
účinnosti podle čl. 17 směrnice 2019/904. Více viz také 
naše připomínka k čl. 17 směrnice níže. 

Vysvětleno. 
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Tato připomínka je zásadní. Směrnice 2019/904 uvádí v čl. 17 odst. 1 
následující: 

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 3. července 2021. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

Členské státy však použijí předpisy nezbytné 
k zajištění souladu s: 

článkem 5 od 3. července 2021, 

čl. 6 odst. 1 od 3. července 2024, 

čl. 7 odst. 1 od 3. července 2021, 

článkem 8 do 31. prosince 2024, ale pokud jde 
o systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které 
byly zavedeny před 4. červencem 2018, 
a o plastové výrobky na jedno použití uvedené 
v oddíle III části E přílohy do 5. ledna 2023 

Obecně 3. července 2021 – den nabytí účinnosti 
zákona stanoven na 1. červenec 2021 v souladu 
s tzv. jednotnými dny právní účinnosti, § 3 odst. 
3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění zákona č. 
277/2019 Sb. 

Čl. 5 – snížení spotřeby – § 42 bod 20 a 32 (nový 
§ 11 a § 15b) – v souladu se směrnicí ode dne 
nabytí účinnosti zákona 
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Čl. 6 odst. 1 (víčka připevněná k nádobě) – 
datum přímo v ustanovení – zákon o obalech 
nový § 4 odst. 6 – „Osoba uvádějící na trh 
jednorázové plastové obaly uvedené v části A 
přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna od 3. 
července 2024 uvádět na trh tyto obaly pouze 
tak…“  

Čl. 7 odst. 1 (označování) – ode dne účinnosti 
nabytí zákona obecně, v souladu se směrnicí 

Článkem 8 do 31. prosince 2024, ale pokud jde 
o systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které 
byly zavedeny před 4. červencem 2018, 
a o plastové výrobky na jedno použití uvedené 
v oddíle III části E přílohy do 5. ledna 2023 
(rozšířená odpovědnost výrobce): 

• Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce 
zavedené před 4. července 2018 - § 43 
bod 1 – přizpůsobí svou činnost do 31. 
12. 2022 

• plastové výrobky na jedno použití 
uvedené v oddíle III části E přílohy do 
5. ledna 2023 – účinnost § 49 písm. a), od 
1. ledna 2023 – povinnost úhrady 
nákladů, zjišťování nákladů obcí, 
skutková podstata přestupku 

• pověřený zástupce – § 49 písm. b), 
vhodné stanovit účinnost povinnosti 
k začátku roku z důvodu úplnosti dat od 
pověřeného zástupce. 1. leden 2025 je již 
po termín, nabízí se tedy 1. leden 2024, 
který je v souladu se směrnicí 
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• systémy rozšířené odpovědnosti výrobce 
mimo tabákové výrobky a filtry – 
povinnost úhrady nákladů – účinnost od 
1. července 2024 v souladu s tzv. 
jednotnými dny právní účinnosti, § 3 odst. 
3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění 
zákona č. 277/2019 Sb. 

Pro úplnost dodáváme, že zákaz uvádění 
vybraných plastových výrobků uvedených v části 
A přílohy návrhu zákona do oběhu směrnice 
2019/904 nestanovuje a je na vůli členských 
státu, kdy a zda jej vůbec stanoví.  

179.  ÚVČR - 
KOM 

Čl. 2 odst. 1 
směrnice 
2019/904 

K Čl. 2 odst. 1 směrnice 2019/904: 
Zde doporučujeme k ustanovení směrnice vymezující její 
působnost vykázat ve srovnávací tabulce § 1 odst. 1 
zákona. 

Akceptováno. 
 
Srovnávací tabulka byla (resp. ještě dále po 
přijetí předpisu bude) upravena. 

180.  ÚVČR - 
KOM 

Čl. 3 bodu 8 
směrnice 
2019/904 

K Čl. 3 bodu 8 směrnice 2019/904: 
Podle přiložené srovnávací tabulky by definice 
harmonizované normy měla být v návrhu zákona, nicméně 
v rozdílové tabulce toto směrnicové ustanovení již 
nenacházíme. Nutno vyjasnit, kde bude čl. 3 odst. 8 
směrnice proveden. 

 

Akceptováno. 
 
Definici harmonizované normy není nutné 
transponovat (je nerelevantní pro transpozici). 
Harmonizované normy vypracují evropské 
normalizační organizace a Komise je požádá o 
vypracování těchto norem. Srovnávací tabulka 
byla upravena. 

181.  ÚVČR - 
KOM 

Čl. 3 bodu 16 
směrnice 
2019/904 

K Čl. 3 bodu 16 směrnice 2019/904: 
Podle přiložené srovnávací tabulky by definice biologicky 
rozložitelného plastu měla být v návrhu zákona, nicméně 
v rozdílové tabulce toto směrnicové ustanovení již 

Akceptováno. 
 
Srovnávací tabulka byla upravena, není nutné 
transponovat (je nerelevantní pro transpozici). 
Směrnice 2019/904 v čl. 3 zavádí definici 
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nenacházíme. Nutno vyjasnit, kde bude čl. 3 bod 16 
směrnice proveden. 

biologicky rozložitelného plastu a následně jí 
v textu paradoxně nikde nevyužívá (pouze 
v recitálu. 

182.  ÚVČR - 
KOM 

Čl. 6 odst. 4 
směrnice 
2019/904 

K Čl. 6 odst. 4 směrnice 2019/904: 
Podle přiložené srovnávací tabulky by toto ustanovení 
mělo být prováděno v návrhu zákona, nicméně v rozdílové 
tabulce toto směrnicové ustanovení již nenacházíme. 
Nutno vyjasnit, kde bude čl. 6 odst. 4 směrnice proveden. 

Akceptováno. 
 
Srovnávací tabulka byla upravena. Prozatím 
nelze odkázat na normy (harmonizované), které 
mohou být vydány až v horizontu několika let (viz 
účinnost povinnosti podle čl. 6 odst. 1 od r. 2024). 

183.  ÚVČR - 
KOM 

Čl. 8 odst. 8 
směrnice 
2019/904 

K Čl. 8 odst. 8 směrnice 2019/904: 
Podle přiložené srovnávací tabulky by toto ustanovení 

mělo být prováděno v návrhu zákona, nicméně v rozdílové 

tabulce toto směrnicové ustanovení již nenacházíme. 

Nutno vyjasnit, kde bude čl. 8 odst. 8 směrnice proveden. 

Akceptováno. 
 
Rozdílová tabulka byla upravena. V České 
republice jako vnitrozemském státu nevzniká 
odpad z lovných zařízení obsahujících plast, 
nicméně je třeba sledovat (evidovat) množství 
lovných zařízení uvedených na trh. 

184.  ÚVČR - 
KOM 

Čl. 8 odst. 8 
směrnice 
2019/904 

K Čl. 8 odst. 9 směrnice 2019/904: 
Neměl by zákon stanovit povinnost výrobců lovných 
zařízení obsahujících plasty pokrývat náklady na tříděný 
sběr v jiných členských státech, kam by dotčená zařízení 
mohla být uváděna na trh a stávat se tam tak odpadem? 
Žádáme o vyjasnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Pokud bude výrobce usazený v České republice 
uvádět na trh v jiném členském státě lovná 
zařízení, bude povinen zvolit si v tomto členském 
státě pověřeného zástupce. 
Toto směrnice 2019/904 stanovuje členským 
státům zajistit v čl. 8 odst. 7: „7.   Každý členský 
stát zajistí, aby výrobce usazený na jeho území, 
který prodává plastové výrobky na jedno použití 
uvedené v části E přílohy a lovná zařízení 
obsahující plasty v jiném členském státě, ve 
kterém není usazen, určil v tomto jiném členském 
státě pověřeného zástupce. Pověřený zástupce 
je na území tohoto jiného členského státu osobou 
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odpovědnou za plnění povinností uvedeného 
výrobce podle této směrnice. 
 
Návrh zákona stanovuje tuto povinnost v § 5 
odst. 3.    

185.  ÚVČR - 
KOM 

Čl. 11 
směrnice 
2019/904 

K Čl. 11 směrnice 2019/904: 

Podle srovnávací tabulky bude dotčená povinnost 

členského státu plněna prostřednictvím Plánu odpadového 

hospodářství. To bereme na vědomí, byť primárně by 

transpozice měla vždy být prováděna prostřednictvím 

právního předpisu. Doporučujeme do srovnávací tabulky 

doplnit alespoň ustanovení příslušného zákona, na 

základě kterého je Plán odpadového hospodářství 

vypracováván. 

Akceptováno. 
 
Do srovnávací tabulky budou doplněna 
ustanovení § 41 odst. 1, 2 platného zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, na základě kterého je 
Plán odpadového hospodářství vypracováván.  

186.  ÚVČR - 
KOM 

Čl. 17 
směrnice 
2019/904 

K Čl. 17 směrnice 2019/904: 
Nespatřujeme v navrhované zákonné úpravě data, která 
požaduje směrnicový článek 17 pro provedení 
ve vnitrostátním právu (§ 41 části první ani § 46 části čtvrté 
podle našeho názoru přesně neodpovídají požadavkům 
směrnice). Nutno vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Data jsou stanovována v některých případech 
dříve, než požaduje směrnice, nicméně zároveň 
tak, aby data byla v souladu s tzv. jednotnými 
dny právní účinnosti, § 3 odst. 3 zákona č. 
309/1999 Sb., ve znění zákona č. 277/2019 Sb. 

Směrnice 2019/904 uvádí v čl. 17 odst. 1 
následující: 

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 3. července 2021. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 
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Členské státy však použijí předpisy nezbytné 
k zajištění souladu s: 

článkem 5 od 3. července 2021, 

čl. 6 odst. 1 od 3. července 2024, 

čl. 7 odst. 1 od 3. července 2021, 

článkem 8 do 31. prosince 2024, ale pokud jde 
o systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které 
byly zavedeny před 4. červencem 2018, 
a o plastové výrobky na jedno použití uvedené 
v oddíle III části E přílohy do 5. ledna 2023 

Obecně 3. července 2021 – den nabytí účinnosti 
zákona stanoven na 1. červenec 2021 v souladu 
s tzv. jednotnými dny právní účinnosti, § 3 odst. 
3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění zákona č. 
277/2019 Sb. 

Čl. 5 – snížení spotřeby – § 42 bod 20 a 32 (nový 
§ 11 a § 15b) – v souladu se směrnicí ode dne 
nabytí účinnosti zákona 

Čl. 6 odst. 1 (víčka připevněná k nádobě) – 
datum přímo v ustanovení – zákon o obalech 
nový § 4 odst. 6 – „Osoba uvádějící na trh 
jednorázové plastové obaly uvedené v části A 
přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna od 3. 
července 2024 uvádět na trh tyto obaly pouze 
tak…“  
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Čl. 7 odst. 1 (označování) – ode dne účinnosti 
nabytí zákona obecně, v souladu se směrnicí,  

článkem 8 do 31. prosince 2024, ale pokud jde 
o systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které 
byly zavedeny před 4. červencem 2018, 
a o plastové výrobky na jedno použití uvedené 
v oddíle III části E přílohy do 5. ledna 2023 
(rozšířená odpovědnost výrobce): 

• Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce 
zavedené před 4. července 2018 - § 43 
bod 1 – přizpůsobí svou činnost do 31. 
12. 2022 

• plastové výrobky na jedno použití 
uvedené v oddíle III části E přílohy do 
5. ledna 2023 – účinnost § 49 písm. a), od 
1. ledna 2023 – povinnost úhrady 
nákladů, zjišťování nákladů obcí, 
skutková podstata přestupku 

• pověřený zástupce – § 49 písm. b), 
vhodné stanovit účinnost povinnosti 
k začátku roku z důvodu úplnosti dat od 
pověřeného zástupce. 1. leden 2025 je již 
po termín, nabízí se tedy 1. leden 2024, 
který je v souladu se směrnicí 

• systémy rozšířené odpovědnosti výrobce 
mimo tabákové výrobky a filtry – 
povinnost úhrady nákladů – účinnost od 
1. července 2024 v souladu s tzv. 
jednotnými dny právní účinnosti, § 3 odst. 
3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění 
zákona č. 277/2019 Sb. 
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Pro úplnost dodáváme, že zákaz uvádění 
vybraných plastových výrobků uvedených v části 
A přílohy návrhu zákona do oběhu směrnice 
2019/904 nestanovuje a je na vůli členských 
státu, kdy a zda jej vůbec stanoví. 
 
Přechodná ustanovení v § 41 týkajíc se vedení 
evidencí a ročních zpráv vycházejí z čl. 13 odst. 
1 směrnice („Prvním vykazovaným obdobím je 
kalendářní rok 2022 s výjimkou prvního 
pododstavce písm. e) a f), u nichž je prvním 
vykazovaným obdobím kalendářní rok 2023.“) 

187.  SPČR Obecně 1. K materiálu obecně 
Konstatujeme, že zákon nikterak nezvažuje možné 
výjimky pro používání jednorázových plastů v případě 
zhoršení epidemiologické situace – v rámci nouzového 
stavu či podobných situací (například v souvislosti 
s Covid-19 v současné době), kdy jsou jednorázové plasty 
(rukavice, roušky, ochranné obleky pro styk s nakaženými, 
obaly) považovány za zásadní příspěvek k omezení šíření 
infekčních nemocí. 
Smysl by v rámci oběhového hospodářství dávala 
systémová a přímá finanční podpora budování technologií 
pro hygienické využití těchto plastů, které se díky své 
povaze a zejména znečištění a nebezpečné kontaminaci 
nehodí pro mechanickou materiálovou recyklaci. 
Technologie, které umožňují hygienické využití těchto 
rizikových a kontaminovaných materiálů spadají do 
kategorie chemické recyklace, která je daleko pokročilejší 
a nabízí násobně větší škálu dalšího využití plastů než 
recyklace mechanická (například pyrolýza, plasma, 
solvolýza) a zároveň se v rámci hierarchie nakládání 
s odpady tato forma recyklace nachází na vyšším stupni 
než energetické využití nebo dokonce skládkování. 

Vysvětleno. 
 
Uvedené jednorázové plastové výrobky, které 
jsou v současné krizi využívány ve zvýšeném 
množství – rukavice, roušky, ochranné obleky – 
nejsou předmětem regulace směrnice 2019/904 
ani navrhovaného zákona. Zákon nemůže 
uvedenou situaci řešit, pokud výjimky nejsou 
obsaženy v transponované směrnici 2019/904. 
Ke stanovení výjimek by bylo potřeba novelizovat 
tuto směrnici.  
 
Česká republika upozorňuje Evropskou komisi 
na uvedené souvislosti v kontextu pandemie 
Covid-19. 
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Dále se zákon nezabývá nezbytným podílem plastů 
v různých výrobcích např. obalech a v případě, že výrobek 
obsahuje jakékoli minimální množství plastů je defacto 
považován za plast, i když je minimální obsah plastu 
nezbytný a v současné době nenahraditelnou, z pohledu 
technického rozvoje, součástí výrobku. 
Jako příklad uvádíme aktivitu evropského papírenského 
průmyslu (CEPI), která se týká stanovení prahové 
hodnoty pro malé množství plastů v povrchové vrstvě 
potahu papíru a lepenky. CEPI navrhuje dobrovolnou 
dohodu1 hodnotového řetězce společně s členskými 
státy EU a Evropskou komisí, která bude představena 
výkonnému místopředsedovi Evropské komise 
Timmermansovi z EK jako opatření 2 k prevenci plastů. 
Tato dobrovolná dohoda by byla považována za 
dočasnou na dobu, kdy neexistuje alternativa pro 
potahování papíru a lepenky bez plastů, a vyžadovala by, 
aby Evropská komise povolila postupně klesající 
prahovou hodnotu pro plasty v papírových a lepenkových 
potazích. Například by prahová hodnota mohla být 
přezkoumána v roce 2026 (v souvislosti s přezkumem 
směrnice o plastech na jedno použití) a skončit do roku 
2032 po celkem dvou obdobích šesti let. 
 
Dobrovolný závazek by měl tyto tři klíčové prvky: 

1. Postupně klesající prahová hodnota pro 
plasty v papírových a lepenkových 
povlacích 

 
1 Směrnice o obalech a obalových odpadech ji definuje následovně: „dobrovolná dohoda“ je formální dohoda uzavřená mezi příslušnými orgány veřejné moci členského státu a dotčenými 

hospodářskými odvětvími, která musí být otevřena všem partnerům, kteří chtějí splnit podmínky dohody k dosažení cílů této směrnice. 
2 Směrnice o odpadech ji definuje následovně:: „prevence“ znamená snížení množství a škodlivosti pro životní prostředí 
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2. Výzkum a vývoj s cílem urychlit inovace a 
vývoj neplastových alternativ 

3. Uzavření cyklu sběru a recyklace - v Evropě 
 
Tato připomínka je zásadní.  

188.  SPČR § 7 odst. 1 2. K § 7 odst. 1 – Evidence 
Doporučujeme bližší specifikace k evidenčnímu systému 
tak, aby byl, pokud možno jednotný a snadno 
zpracovatelný výkonnými orgány. 
 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je doporučující.   

Vysvětleno. 
 
Bližší specifikace není potřeba. Půjde o prostou 
evidenci množství vybraných plastových 
výrobků, které daný výrobce uvedl na trh, a to 
v hmotnostních jednotkách. 

189.  SPČR § 8 odst. 2 3. K § 8 odst. 2 
Výjimka pro označení výrobků v bodu 5 části B přílohy 
k návrhu Zákona vyžaduje umístit varování na výrobek 
uváděný na trh pro použití v kombinaci s tabákovými 
výrobky, v tomto případě se jedná o filtr.  
V současné době Evropská komise navrhuje takovou 
minimální velikost varování, že je více než 
pravděpodobné, že jeho velikost bude větší než plocha 
samotného filtru. Technologicky může být umístění 
varování přímo na výrobek velmi problematické nebo 
dokonce nerealizovatelné. Umístění varování na filtr může 
být spojeno s negativními hygienickými dopady, případně 
dopady na zdraví spotřebitelů. Během užívání výrobku, na 
kterém bude natištěno varování, může dojít ke styku 
potisku s ústy, nebo může dojít i ke spalování potisku a 
vdechování souvisejících emisí. 
 
Odůvodnění: 
Viz. text připomínky 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Jednalo se o chybný odkaz, ke kterému došlo 
dodatečným rozdělením bodu původně 
zahrnujícího vlhčené ubrousky pro osobní použití 
i péči o domácnost, což požadovaly kontrolní 
orgány. Má se jednat o označování nápojových 
kelímků, kdy označení se umístí na samotný 
výrobek. 
 
S ohledem na zásadní připomínku MPO č. 87 
byly body 4 a 5 v části B přílohy opět spojeny 
v jeden bod a nápojové kelímky tak tvoří bod 5 
části B přílohy navrhovaného zákona. 
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Tato připomínka je zásadní. 

190.  SPČR § 8 odst. 4 4. K § 8 odst. 4 
Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob označování 
vybraných plastových výrobků podle odstavce 1 – tento 
předpis není dosud k dispozici. 
 
Odůvodnění: 

Vyhláška má vycházet z Prováděcího předpisu Evropské 
komise (EK), týkajícího se označování výrobků. Tento 
předpis v tuto chvíli stále není k dispozici, byť měl být dle 
Směrnice 2019/904 přijat EK do 3. 7. 2020. Situace, kdy 
nejsou známy žádné detaily k povinnosti týkající se 
označování produktů, vyvolává nejistotu výrobců. Kvůli 
plánování výroby potřebují mít informace k dispozici v 
dostatečném předstihu, a to v řádu několika měsíců, aby 
byli schopni se technicky na novou povinnost připravit. Z 
tohoto důvodu si dovolujeme doporučit, aby při přípravě 
národního prováděcího předpisy (vyhlášky) bylo počítáno 
s odložením účinnost této povinnosti. Současně 
navrhujeme, aby bylo sjednoceno datum začátku 
povinnosti označování obalů s datem, kdy dochází ke 
každoroční výměně kombinovaných zdravotních varování 
na obalech (dle TPD 2014/40/EU), aby nedošlo ke 
zbytečnému skartování již vyrobených obalů, které ještě 
nenesou povinné označení v souladu se Směrnicí SUP. S 
ohledem na úsporu materiálu, zabránění vzniku 
zbytečného odpadu a tím pádem ochraně životního 
prostředí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Vyhláška bude navazovat na prováděcí akt, který 
vydá Evropská komise. V současnosti ještě není 
tento prováděcí akt k dispozici, pouze jeho 
prvotní pracovní návrhy, kdy jsou řešeny 
konkrétní parametry označování. Česká 
republika intenzivně komunikuje v této věci 
s Evropskou komisí. 
 
Nelze také vyloučit, že označování vybraných 
plastových výrobků nakonec stanoví Evropská 
komise přímo použitelným předpisem 
(prováděcím nařízením Komise). 

191.  SPČR § 9 5. K § 9 – Osvětová činnost Vysvětleno. 
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Domníváme se, že tato oblast by měla nadále zůstat i 
v odborné kompetenci institucí jako například MŽP či 
CENIA. 
 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Směrnice 2019/904 ukládá v čl. 8 výrobcům, aby 
pokrývali náklady na osvětová opatření podle  
čl. 10. Tato povinnost vychází z tzv. principu 
rozšířené odpovědnosti výrobce. Obdobná 
ustanovení o provádění osvětové činnosti jsou 
obsažena v návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností (sněmovní tisk č. 677), 
kde je povinnost uložena přímo výrobcům nebo 
v zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 
některých zákonů (zákon o obalech), kde je 
povinnost uložena autorizovaným obalovým 
společnostem.  

192.  SPČR § 9 odst. 2 
písm. a) 

6. K § 9 odst. 2 písm. a) 
Návrh Zákona nezohledňuje, zda použitelné 
alternativy/systémy opětovného použití vybraných 
plastových výrobků vůbec existují. Doporučujeme upravit 
znění odstavce následovně (tučně): 
„a) dostupnost opětovně použitelných alternativ a 
systémech opětovného použití vybraných plastových 
výrobků, jsou-li takové alternativy a systémy u 
vybraných plastových výrobků dostupné…“ 
 
Momentálně neexistuje uspokojivá opětovně použitelná 
alternativa filtru, ani systém opětovného použití. 
 
Odůvodnění:  
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Pokud opětovně použitelná alternativa nebo 
systém opětovného použití u některého 
vybraného plastového výrobku nejsou dostupné 
(resp. neexistují), výrobce tím, že nebude 
informovat o opětovně použitelné alternativě 
nebo systému stanovenou povinnost neporuší. 
Informační povinnost je dána pouze, pokud 
opětovně použitelné alternativy a systémy 
opětovného použití existují. 
 
Neexistenci vhodných alternativ v případě 
některých výrobků ostatně přiznává i sama 
směrnice 2019/904 v recitálu č. 14 „Pro některé 
plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou 
snadno dostupné vhodné a udržitelnější 
alternativy […]“. 
 
Navržené znění § 9 odpovídá č. 10 směrnice 
2019/904. Navrhované doplnění se od textu 
směrnice odchyluje. 
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193.  SPČR § 10 odst. 1 
písm. a) 

7. K § 10 odst. 1 písm. a), odrážka 1 
Zanášení vodohospodářské infrastruktury filtry tabákových 
výrobků je zanedbatelné a mezi původce znečištění patří 
zcela jiné výrobky. Povinnost čištění vodohospodářské 
infrastruktury u tabákových výrobků s filtry bude znamenat 
neúměrné zatížení výrobců tabákových výrobků a jako 
taková tak evidentně porušuje princip rovnosti a princip 
proporcionality. Evropská komise již také potvrdila, že tato 
povinnost není součástí rozšířené odpovědnosti výrobce 
v rámci Směrnice. Proto navrhujeme toto ustanovení 
vypustit. Stejně tak jako v § 15, odst. 4), písm. a) by měla 
být tato povinnost pro výrobce vybraných plastových 
výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy vyňata. 
 
Preambule SUP direktivy uvádí: 
 
Co se týká plastových výrobků na jedno použití, pro něž 
nejsou snadno dostupné žádné vhodné a udržitelnější 
alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené 
odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nezbytných 
nákladů na nakládání s odpady a úklid odpadků i nákladů 
na osvětová opatření, jejichž cílem je přecházet 
znečišťování životního prostředí odpadky a toto 
znečišťování omezovat. Tyto náklady by neměly 
přesáhnout náklady, které jsou nezbytné k nákladově 
efektivnímu poskytování těchto služeb, a měly by být 
transparentně stanoveny mezi dotčenými subjekty.  
 
Odůvodnění: 
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) a § 15 odst. 4 
písm. a) byla upravena dle připomínky. 
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194.  SPČR § 10 odst. 1 
písm. a) 

8. K § 10 odst. 1 písm. a), odrážka 2 
Návrh Zákona zmiňuje, že mají být hrazeny náklady na 
úklid a soustřeďování odpadu v rámci obecního systému 
odpadového hospodářství nastaveného obcí. Tato 
formulace je příliš široká, tudíž máme obavu, aby průmysl 
nemusel nakonec hradit i náklady za úklid a soustřeďování 
odpadu vzniklého komerční činností jiného subjektu či 
vzniklého na soukromých prostranstvích. Proto bychom 
rádi, aby v zákoně bylo stanoveno, že náklady se vztahují 
pouze na „veřejné koše na veřejných prostranstvích obcí“. 
Chybí nám v zákoně zmínka, že se to tedy netýká krytí 
nákladů za odpad vzniklých právě v souvislosti s komerční 
činností jiného subjektu či ze soukromých prostranství.  

Úhrada nákladů na úklid a soustřeďování odpadu 
z vybraných plastových výrobků se má týkat pouze těch, 
které jsou vyhozeny v rámci veřejných systémů sběru 
odpadu, tedy např.  v rámci veřejných košů umístěných v 
parcích, nikoliv v rámci systému komunálního soukromého 
odpadu. Navrhujeme tedy změnu textu na "soustřeďování 
odpadu z veřejných odpadkových košů a podobných 
sběrných nádob, umístěných v rámci veřejných 
prostranství obcí. Náklady takto vynaložené by měly být 
přiměřené, účelně vynaložené a odpovídající poměru 
vybraných plastových výrobků na celkovém odpadu". 

Odůvodnění: 
 Viz. text připomínky.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení návrhu zákona je v souladu se 
směrnicí („náklady na sběr odpadu z těch 
výrobků, které jsou vyhozeny v rámci veřejných 
systémů sběru odpadu“). Směrnice navrženou 
formulaci neobsahuje a je podle MŽP zužující. 

195.  SPČR § 10 odst. 1 
písm. b) 

9. K § 10 odst. 1 písm. b) – Povinnost zasílat na MŽP 
údaje o množství odpadu – týká se pouze tabákových 
výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití 
v kombinaci s tabákovými výrobky 

Vysvětleno. 
 
Výrobce (resp. provozovatel kolektivního 
systému) bude hradit náklady na úklid odpadu a 
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Povinnost zasílat na MŽP údaje o množství odpadu 
z vybraných plastových výrobků soustřeďovaného v rámci 
obecních systémů odpadového hospodářství je dle 
našeho názoru absurdní. Obec by měla být tím subjektem, 
který by měl mít povinnost tyto údaje poskytnout, když 
bude mít průmyslem hrazené náklady na úklid 
a soustřeďování odpadu (a ona si bude vybírat toho, kdo 
odpad bude uklízet a soustřeďovat, a bude mít tím pádem 
nad realizací dohled). Data nemají jít přes průmysl jako 
„prostředníka“, ale obec je může rovnou odreportovat 
MŽP. To je i z hlediska administrativy jednodušší a 
ekonomičtější.  
 
Odůvodnění: 
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

soustřeďování tohoto odpadu. Za tímto účelem 
má provozovatel kolektivního systému výslovně 
stanovenou povinnost zjišťovat průměrné 
náklady obcí na tyto činnosti. Za účelem 
přiměřené úhrady nákladů tím pádem bude 
muset disponovat i statistickými daty o množství 
tohoto odpadu soustřeďovaného v rámci 
obecních systémů odpadového hospodářství. 

196.  SPČR § 15 odst. 6 10. K § 15 odst. 6 – Povinnosti provozovatele 
kolektivního systému 
Požadavek, kladený na provozovatele kolektivního 
systému, uzavřít s obcí, která o to projeví zájem, smlouvu 
o úhradě nákladů, je disproporční. Není nijak garantováno 
poskytování dostatečné součinnosti ze strany obcí. Obce 
nejsou dle návrhu Zákona vázány žádnou povinností 
součinnosti. Provozovatel kolektivního systému je tak 
potenciálně vystaven riziku obstrukčního jednání ze strany 
obcí. 
 
Odůvodnění: 
 Viz. text připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Stejný požadavek je obsažen v platném zákonu 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů a v návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností (sněmovní tisk č. 677), 
kdy autorizovaná obalová společnost musí 
uzavřít smlouvu s obcí, která o to požádá (§ 21 
odst. 3), za podmínek obdobných jako s 
ostatními obcemi. Stejně tak různí výrobci dle 
zákona o výrobcích s ukončenou životností musí 
zřídit sběrné místo v obci, která o to požádá (a 
uzavřít s ní smlouvu o spolupráci). Obcím budou 
primárně hrazeny jejich náklady a není zřejmé, 
proč by jednaly obstrukčně.    
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197.  SPČR § 15 odst. 7 11. K § 15 odst. 7 – Povinnosti provozovatele 
kolektivního systému 
Doporučujeme prodloužit období, v němž má provozovatel 
kolektivního systému dosáhnout podílu smluvně 
zajištěných obcí (návrh stanovuje 90 % z celkového počtu 
obcí v České republice, jejichž podíl se zároveň rovná 90 
% z celkového počtu obyvatel v České 
republice).  V kombinaci s odst. 6, kdy obce nebudou 
vysloveně povinny s provozovateli kolektivních systémů 
smlouvy uzavírat, je pro potenciální provozovatele 
kolektivních systémů navrhované velmi krátké období 
v délce 1 roku velice přísné. Dobu pro splnění povinnosti 
smluvního zajištění obcí smlouvami navrhujeme rozložit 
do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání 
oprávnění k provozování kolektivního systému. 
 
Odůvodnění: 
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
MŽP vyšlo z obdobného modelu povinného 
uzavření smluv v zákonu č. 477/2001 Sb., o 
obalech a o změně některých zákonů (zákon o 
obalech), ve znění pozdějších předpisů, kdy 
žadatel o autorizaci musí rovněž uzavřít smlouvy 
s 90 % obcí a pokrýt 90 % obyvatel ČR. MŽP 
považuje rok za dostatečně dlouhou dobu, 
nicméně obavu vnímá, porušení povinnosti proto 
není přestupkem a MŽP nebude jako orgán 
kontroly nad provozovateli kolektivních systémů 
k případným nedostatkům přistupovat jako 
k zásadním porušením stanovených povinností, 
pokud provozovatel kolektivního systému projeví 
dostatečnou aktivitu. 

198.  SPČR § 25 odst. 1 
písm. f) 

12. K § 25 odst. 1 písm. f) – Přestupky výrobce 
Požadujeme zpřesnění úpravy – tak jak je naformulováno 
hrozí, že se teprve bude hledat mechanismus dokazování 
a existuje reálná obava zneužití systému například ze 
strany obcí.  
 
Odůvodnění: 
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Pokud výrobce neplní stanovené povinnosti 
(hradit náklady obcím a další související 
povinnosti), je daná skutková podstata přestupku 
jedinou možností postihu a způsobem, jak plnění 
daných povinností vynutit. Formulace skutkové 
podstaty přestupku odráží nesplnění povinností 
stanovených v § 10.  

199.  SPČR § 12 písm. a) 13. K § 12 písm. a) 
Návrh uvádí: 

Vysvětleno. 
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„….se obsažený podíl recyklovaných plastů podle 
odstavce 1 vypočítá jako průměr za příslušnou 
autorizovanou obalovou společnost pro všechny dané 
obaly uvedené na trh nebo do oběhu za daný kalendářní 
rok těmito osobami…“. 
Avšak směrnice EU 2019/904 říká zatím (viz rozdílová 
tabulka): 
„Do 1. ledna 2022 přijme Komise prováděcí akty, kterými 
stanoví pravidla pro výpočet a ověřování cílů stanovených 
v prvním pododstavci tohoto odstavce. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.“ 
Domníváme se, že nejen v tomto momentu možná 
neuváženě předbíháme, a i toto přímo souvisí 
s „Požadavky na design a vstupní materiály SUP obalů“, 
byť to možná není na první pohled zřejmé. 
 
Odůvodnění: 
Viz. text připomínky 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Dle MŽP je povinnost transponována 
odpovídajícím způsobem, a je nezbytné ji 
stanovit v zákoně. Plnění povinnosti  
v průměru může využít autorizovaná obalová 
společnost (AOS). Individuálně plnící subjekt 
musí plnit průměr rPET v každé láhvi, z důvodu 
kontrolovatelnosti. Pokud z nějakého důvodu 
osoba nemůže splnit požadavek individuálně, má 
možnost splnit povinnost prostřednictvím AOS 
stejně jako tomu je při plnění povinnosti zpětného 
odběru, která je v případě spotřebitelských obalů 
plněna prostřednictvím AOS téměř výhradně. Po 
sečtení dat od individuálně plnících subjektů a 
AOS pak budou k dispozici data za celý trh, který 
by podle zákona měl splňovat předmětnou 
povinnost. Povinnost je stanovena od 1. ledna 
2025. Pokud by došlo ze strany Evropské komise 
k vydání prováděcího aktu, který by zásadně 
měnil koncepci výpočtu, je zde dostatečně 
dlouhá doba pro případnou revizi.   

200.  HKČR Obecně 
Zásadní připomínka 
1. Konstatujeme, že zákon nikterak nezvažuje možné 
výjimky pro používání jednorázových plastů v případě 
zhoršení epidemiologické situace – v rámci nouzového 
stavu či podobných situací (například v souvislosti s Covid-
19 v současné době), kdy jsou jednorázové plasty 
(rukavice, roušky, ochranné obleky pro styk s nakaženými) 
považovány za zásadní příspěvek k omezení šíření 
infekčních nemocí. Požadujeme v tomto smyslu 
předložený materiál dopracovat. 
Smysl by v rámci oběhového hospodářství dávala 
systémová a přímá finanční podpora budování technologií 

Vysvětleno. 
 
Uvedené jednorázové plastové výrobky, které 
jsou v současné krizi využívány ve zvýšeném 
množství – rukavice, roušky, ochranné obleky – 
nejsou předmětem regulace směrnice 2019/904 
ani navrhovaného zákona. Zákon nemůže 
uvedenou situaci řešit, pokud výjimky nejsou 
obsaženy v transponované směrnici 2019/904. 
Ke stanovení výjimek by bylo potřeba novelizovat 
tuto směrnici.  
 
Česká republika upozorňuje Evropskou komisi 
na uvedené souvislosti v kontextu pandemie 
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pro hygienické využití těchto plastů, které se díky své 
povaze a zejména znečištění a nebezpečné kontaminaci 
nehodí pro mechanickou materiálovou recyklaci. 
Technologie, které umožňují hygienické využití těchto 
rizikových a kontaminovaných materiálů spadají do 
kategorie chemické recyklace, která je daleko pokročilejší 
a nabízí násobně větší škálu dalšího využití plastů než 
recyklace mechanická (například pyrolýza, plasma, 
solvolýza) a zároveň se v rámci hierarchie nakládání 
s odpady tato forma recyklace nachází na vyšším stupni 
než energetické využití nebo dokonce skládkování. 

Covid-19. 

201.  HKČR Obecně 
Zásadní připomínka 
2. Jako zásadní nedostatek návrhu zákona považujeme 
stanovení povinností a požadavků prostřednictvím odkazů 
na jiné legislativní normy, které upravují povinnosti vůči 
jiným výrobcům, a požadujeme stanovení povinností a 
požadavků nikoli odkazem, ale přímo v návrhu zákona. 

Vysvětleno. 
 
MŽP přímou úpravu v návrhu zákona zvažovalo, 
nicméně nakonec se rozhodlo pro odkazy na 
navrhovaný zákon o výrobcích s ukončenou 
životností (sněmovní tisk č. 677), z toho důvodu, 
že navrhovaný zákon by byl výrazně (o celých 16 
stran A4) delší a přitom by šlo v zásadě o 
totožnou úpravu jako v návrhu zákona o 
výrobcích s ukončenou životností. Není proto 
důvodné zatěžovat právní řád takovouto 
rozsáhlou úpravou, která bude pouze opakovat 
instituty upravené v jiném zákoně. 

202.  HKČR § 4 odst. 2 a 4 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 4 odst. 2 a 4 
Uvedené ustanovení de facto zakotvuje obligatorní způsob 
plnění povinnosti osvětové činnosti a úhrady nákladů obcí 
výrobcem některých plastových výrobků prostřednictvím 
kolektivního systému, bude-li tento v České republice 
existovat. Domníváme se, že tento de facto obligatorní 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 4 bylo upraveno. U povinností 
podle § 9 a 10 bylo připuštěno i individuální 
plnění. 
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zákonný kolektivní systém, je v rozporu s ústavně 
zaručenými principy svobody podnikání a výrobce 
vybraných plastových výrobků má disponovat právem 
volby stran splnění povinnosti stanovené v zákoně.  
 
Odůvodnění: 
Takováto koncepce je v přímém rozporu s čl. 27 Listiny 
základních práv a svobod, protože výrobci stanovuje 
obligatorní smluvní vztah s provozovatelem kolektivního 
systému s maximem povinností pro výrobce a minimem 
povinností pro provozovatele kolektivního systému ve 
vztahu k výrobci. 
Zákonný požadavek spočívající v povinnosti uzavřít 
písemnou smlouvu s provozovatelem kolektivního 
systému odporuje zákonné zásadě smluvní volnosti a 
zasahuje do práva na svobodné podnikání tím, že 
neumožnuje výrobci právo volby příslušné smluvní strany, 
kdy tato bude de facto určena okamžikem získání 
oprávnění k provozování kolektivního systému a jednak 
délkou lhůty, jejíž nepřiměřená délka (60 dní ode dne 
nabytí právní moci oprávnění) výrobcům některých 
plastových výrobků bude bránit ve vyjednání 
akceptovatelných smluvních podmínek.  
Nad rámec výše uvedeného je ustanovení disproporční, 

jakkoli stanovuje povinnost výrobce některých plastových 

výrobků zavázat se smluvně s provozovatelem 
kolektivních systémů, kterému ale obdobnou povinnost 

zákon nestanovuje. 

203.  HKČR § 7 odst. 1 
Zásadní připomínka Vysvětleno. 
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Připomínka k části první, § 7 odst. 1 
Text ustanovení ukládá výrobci povinnost: „vést evidenci 
množství vybraných plastových výrobků, které uvedl na 
trh, a to v hmotnostních jednotkách“. Požadujeme blíže 
specifikovat evidenční systém. 
Odůvodnění: 
Postrádáme bližší specifikaci evidenčního systému, který 

by měl být jednotný a snadno zpracovatelný výkonnými 

orgány. 

Bližší specifikace není potřeba. Půjde o prostou 
evidenci množství vybraných plastových 
výrobků, které daný výrobce uvedl na trh, a to 
v hmotnostních jednotkách. 

204.  HKČR § 8 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 8 
Požadujeme konkrétní doplnění k označením informace o 
„vhodných postupech nakládání s vybraným plastovým 
výrobkem, přítomnosti plastu a z toho vyplývajících 
negativních dopadech na ŽP – na prodejním a skupinovém 
balení“. V odst. 4 je uvedeno, že toto stanoví vyhláška 
MŽP, ale vyhláška není k dispozici, ani není zajištěno, že 
vyhláška bude k dispozici s dostatečným časovým 
předstihem. Není tedy zřejmé, jaká je finální verze 
požadavků na značení.  
Odůvodnění: 
Je nutné mít včas jasný standard, jak má značení vypadat 

a jaké všechny informace musí být na výrobku uvedeny, 

protože prodejci musí s dostatečným předstihem 

informovat strany v dodavatelské řetězci, co bude na 

některých výrobcích povinný údaj a jak bude nutno 

stávající grafiku změnit.  

Vysvětleno. 
 
Vyhláška bude navazovat na prováděcí akt, který 
vydá Evropská komise. V současnosti ještě není 
tento prováděcí akt k dispozici, pouze jeho 
prvotní pracovní návrhy, kdy jsou řešeny 
konkrétní parametry označování. Česká 
republika intenzivně komunikuje v této věci 
s Evropskou komisí. 
 
Nelze také vyloučit, že označování vybraných 
plastových výrobků nakonec stanoví Evropská 
komise přímo použitelným předpisem 
(prováděcím nařízením Komise). 
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205.  HKČR § 8 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 8 
Požadujeme upravit text na základě níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Výrobci tabákových výrobků jsou povinni opatřovat své 

výrobky (resp. obaly) kolkem a dalšími povinnými prvky, 

proto maximální velikost označení dle tohoto ustanovení 

návrhu zákona by měla představovat velikost maximálně 

10 mm. S ohledem na různé druhy balení tabákových 

výrobků je vhodné ponechat v kompetenci výrobců 

tabákových výrobků finální rozhodnutí o přesném umístění 

na svých výrobcích.  

Vysvětleno. 
 
Česká republika se v rámci komunikace 
s Evropskou komisí zasazuje o to, aby výrobci 
měli flexibilitu v rámci označování výrobků. 
Konečnou podobu označování ovšem určí 
Evropská komise prováděcím rozhodnutím a toto 
označování musí mít jednotnou formu ve všech 
členských státech EU. 

206.  HKČR § 8 odst. 1 
písm. a) Zásadní připomínka 

Připomínka k části první, § 8 odst. 1, písm. a) 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„vhodných postupech nakládání s vybraným plastovým 
výrobkem, který se stal odpadem, nebo o způsobech a 
zákazech zbavování se tohoto odpadu, kterých je třeba se 
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
u daného vybraného plastového výrobku vyvarovat, a“. 
Odůvodnění: 
Nutno stanovit i zákazy zbavování, pro lepší právní 

vymahatelnost. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení čl. 7 směrnice 2019/904 takovou 
formulaci neobsahuje a jde tedy nad její rámec. 
Bylo by zároveň nutné stanovit specifické zákazy 
zbavování se tohoto odpadu a skutkovou 
podstatu přestupku při jejich porušení, což 
směrnice rovněž nepožaduje. 
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207.  HKČR § 8 odst. 2 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 8 odst. 2 
Požadujeme upravit text dle níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Výjimka pro označení výrobků v bodu 5 části B přílohy 
k návrhu zákona vyžaduje umístit varování na výrobek 
uváděný na trh pro použití v kombinaci s tabákovými 
výrobky, v tomto případě se jedná o filtr. Vzhledem ke 
Komisí navrhované minimální velikosti varování je přitom 
pravděpodobné, že jeho velikost bude větší než plocha 
tohoto samotného výrobku. Technologicky by tak umístění 
varování přímo na výrobek bylo značně problematické či 
přímo nerealizovatelné a může být spojeno s možnými 
negativními dopady na zdraví spotřebitelů, neboť během 
užití výrobku by docházelo buď k ústnímu kontaktu 
s potiskem varování (které je předpokládáno jako 
barevné), nebo rovnou k jeho spalování a vdechování 
souvisejících emisí.  
Není zřejmé, z jakých důvodů bylo v tomto případě 

přistoupeno k rozlišování této povinnosti pouze pro 

výrobky v bodě 5 části B přílohy návrhu zákona, když 

Směrnice v tomto případě odkazuje na bod 4 části D a 

vztahuje k výrobkům označeným jako „nápojové kelímky“.    

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Jednalo se o chybný odkaz, ke kterému došlo 
dodatečným rozdělením bodu původně 
zahrnujícího vlhčené ubrousky pro osobní použití 
i péči o domácnost, což požadovaly kontrolní 
orgány. Má se jednat o označování nápojových 
kelímků, kdy označení se umístí na samotný 
výrobek. 
 
S ohledem na zásadní připomínku MPO č. 87 
byly body 4 a 5 v části B přílohy opět spojeny 
v jeden bod a nápojové kelímky tak tvoří bod 5 
části B přílohy navrhovaného zákona. 
 

208.  HKČR § 8 odst. 3 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 8 odst. 3 
Požadujeme doplnění možnosti použití grafického 
symbolu/ piktogramu, který by byl společný pro všechny 
jazykové verze.  

Vysvětleno. 
 
Česká republika se v rámci komunikace 
s Evropskou komisí zasazuje o to, aby výrobci 
měli flexibilitu v rámci označování výrobků. 
Konečnou podobu označování ovšem určí 
Evropská komise prováděcím rozhodnutím a toto 
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Odůvodnění: 
V případě, že se jedná o malé obaly určené pro více trhů, 

použité písmo na značení bývá malé, pro spotřebitele 

špatně čitelné a varování tak postrádá prvotní účel 

informovat spotřebitele, jak s výrobkem nakládat. Použití 

grafického symbolu je jednodušší a vhodnější. 

označování musí mít jednotnou formu ve všech 
členských státech EU. Dle pracovních verzí 
návrhu prováděcího rozhodnutí bude označování 
prováděno formou grafického symbolu/ 
piktogramu dle připomínky. 
MŽP následně podle § 8 odst. 4 způsob 
označování vybraných plastových výrobků 
promítne do prováděcí vyhlášky. 
 
Nelze také vyloučit, že označování vybraných 
plastových výrobků nakonec stanoví Evropská 
komise přímo použitelným předpisem 
(prováděcím nařízením Komise). 

209.  HKČR § 8 odst. 4 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 8 odst. 4 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit 
následovně: 
„Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob označování 
vybraných plastových výrobků podle odstavce 1, a to 
včetně stanovení zákazových piktogramů.“. 
Odůvodnění: 
Při označování výrobků by bylo vhodné používat 

názornější zákazové piktogramy, např. „přeškrtnutá 

záchodová mísa“, protože se používá převážně jen obecný 

symbol odpadkového koše, tj. kam se to má házet, což 

nepovažujeme za dostatečné. 

Vysvětleno. 
 
Konečnou podobu označování určí Evropská 
komise prováděcím rozhodnutím a toto 
označování musí mít jednotnou formu ve všech 
členských státech EU. Dle pracovních verzí 
návrhu prováděcího rozhodnutí bude označování 
prováděno formou piktogramu (včetně 
zákazových) dle připomínky. 
MŽP následně podle § 8 odst. 4 způsob 
označování vybraných plastových výrobků 
promítne do prováděcí vyhlášky.  
 
Navrhované doplnění je nadbytečné, MŽP 
zmocňuje k vydání vyhlášky dostatečně, včetně 
stanovení piktogramů. 

210.  HKČR § 9 odst. 3 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 9 odst. 3 

Vysvětleno. 
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Osvětová činnost stanovená odst. 3 neúměrně zatěžuje 
výrobce vybraných prostředků a dílčími prvky je již 
obsažena v povinnosti označování výrobků dle § 8 zákona 
na obalech vybraných výrobků. Požadujeme proto tuto 
zátěž a duplicitu odstranit. 
Odůvodnění: 
Návrh zákona nezohledňuje, zda případné použitelné 
alternativy a systémy opětovného použití vybraných 
plastových výrobků vůbec objektivně existují, pro tyto 
případy doporučujeme stanovit výjimku. Stejnou výjimku 
doporučujeme zohlednit, pokud jde o ochranu mořského 
prostředí, neboť tato povinnost nezohledňuje geografickou 
polohu České republiky. Případně doporučujeme mořské 
prostředí zaměnit za obecnější výraz vodní prostředí. 
Kompetence ministerstva uvedená v odst. 3 je 
nepřiměřeně široká, neboť náklady na informační 

kampaně ponesou výlučně výrobci některých plastových 

výrobků, tito by neměli být svazováni restrikcemi 

ministerstva stran formy a rozsahu a měli by disponovat 

možností zvolit si způsoby komunikace osvětové činnosti i 

tak, aby respektovaly jejich podnikatelské aktivity. Nadto je 

nutné také upozornit, že jakákoliv informační kampaň u 
tabákových podléhá velmi přísné regulaci, a to jak 

s ohledem na formu, tak obsah. Odstavec 3 doporučujeme 

buď přímo odstranit nebo modifikovat tak, aby se jednalo 

o obecná doporučení Ministerstva týkajících se vhodných 

témat a zaměření osvětových kampaní. Zde podotýkáme 

a shrnujeme, že odst. 3 se vymyká smyslu zákona, když 

tímto je nakládat s určitým odpadem vhodným způsobem, 

vhodně k tomuto edukovat širší společnost a pokud tak 
mají činit výrobci některých plastových výrobkům místo 

Směrnice 2019/904 stanovuje v čl. 8, že výrobci 
mají pokrývat náklady na osvětová opatření 
podle článku 10 této směrnice týkající se 
uvedených výrobků. Označování výrobků 
upravuje samostatný čl. 7. Nejedná se tedy  
o duplicitu, ale naopak o vzájemně se doplňující 
opatření. 
 
Pokud opětovně použitelná alternativa nebo 
systém opětovného použití u některého 
vybraného plastového výrobku nejsou dostupné 
(resp. neexistují), výrobce tím, že nebude 
informovat o opětovně použitelné alternativě 
nebo systému stanovenou povinnost neporuší. 
Informační povinnost je dána pouze, pokud 
opětovně použitelné alternativy a systémy 
opětovného použití existují. 
 
Neexistenci vhodných alternativ v případě 
některých výrobků ostatně přiznává i sama 
směrnice 2019/904 v recitálu č. 14 „Pro některé 
plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou 
snadno dostupné vhodné a udržitelnější 
alternativy […]“. 
 
Mořské prostředí je uvozeno slovem zejména, 
jde tak o demonstrativní výčet. Základních 
účelem směrnice je právě ochrana mořských 
ekosystémů. 
 
MŽP ve vyhlášce nebude stanovovat obsah nebo 
témata kampaní, pouze velice obecně stanovit 
prostředky, kterými mají být informace 
komunikovány. 
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Ministerstva, nechť je jim ponechán na vůli způsob a forma 

komunikace vůči veřejnosti, kterou považují za efektivní. 

211.  HKČR § 10 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 10 
V obecné rovině je třeba poukázat na vágnost ustanovení, 
zejména pokud jde o to, o jaké náklady se má jednat a co 
vše mají tyto zahrnovat. Z konkrétní rovině požadujeme 
celé ustanovení § 10 upravit na základě níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) návrhu zákona vůbec 
nezohledňuje, zda se jedná o obcemi účelně vynaložené 
náklady či nikoli, současně se nestanovuje ani základní 
mechanismus výpočtu. Domníváme se, že koncepce 
úhrady nákladů postrádá proporcionalitu, neboť povinnosti 
obcí jsou z této povinnosti jsou z ní zcela vynechány, zcela 
absentují a český zákonodárce nerozlišuje povinnosti dle 
čl. 8 odst. 2 a odst. 3 Směrnice. Domníváme se, že pokud 
mají být výrobci některých plastových výrobků povinni 
hradit obcím náklady na úklid odpadu a na soustřeďování 
odpadu, měla by na druhé straně existovat alikvotní 
povinnost obcí tyto náklady vynakládat účelně, případná 
limitace nákladů a požadavek na transparentnost 
vynaložených nákladů. Zde si dovolujeme upozornit, že 
výrobci některých plastových výrobků nedisponují a ani 
nebudou disponovat mechanismy na kontrolu, zda obce 
vynakládají prostředky na úklid účelně, a ani nebudou 
schopni zjistit, zda výše těchto nákladů nebude vytvářena 
uměle vyšší, než je její reálná hodnota.  

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 10 bylo upraveno. Náklady budou 
obcím hrazeny na základě smlouvy, v takové 
výši, aby odrážely reálné náklady na úklid 
odpadu a nebyly stanoveny v nepřiměřené výši. 
Výpočet by měl stanovit sám výrobce, případně 
provozovatel kolektivního systému, kterému je 
stanovena v souladu se směrnicí vypracovat 
metodiku úhrady nákladů na úklid odpadu, na 
základě průměrných nákladů obcí na úklid 
odpadu. Je žádoucí, aby výrobci plnili tyto 
povinnosti kolektivně, přičemž tento způsob 
plnění šetří náklady i administrativu. Původní text 
navrhoval v případě § 10 právě pouze možnost 
kolektivního plnění. 
 
Povinnost hradit náklady na čištění 
vodohospodářské infrastruktury byla z návrhu 
vypuštěna.  
 
Povinnost podle § 10 odst. 1 písm. b) není 
přímou transpozicí čl. 8 odst. 3 písm. c) 
směrnice 2019/904. Jedná se o transpozici  
čl. 13 odst. 1 písm. f); MŽP potřebuje dané 
údaje (o odpadu plastových výrobků na jedno 
použití uvedených v oddíle III části E přílohy, 
který byl sebrán v souladu s čl. 8 odst. 3, po 
spotřebě jejich obsahu), aby je mohlo 
každoročně reportovat Evropské komisi. 
Provedení odpadové studie realizované na 
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Upozorňujeme, že současná koncepce ustanovení bude 
excesivně zvýhodňovat obce ve výběru subjektů 
zajišťujících úklid a soustřeďování odpadu ve prospěch 
obcí, neboť absentuje požadavek na hospodárnost 
vynakládaných nákladů a ani tyto k takovému jednání nijak 
nemotivuje, to může mít do budoucna za důsledek vznik 
prostoru pro nekalé jednání obcí a subjektů zajišťujících 
úklid a soustřeďování odpadu na úkor výrobců některých 
druhů plastových výrobků.  
V tomto případě zákonodárce nerespektoval požadavky 
Směrnice a nepřiměřeně zatížil výrobce některých 
plastových výrobků, když podle čl. 8 odst. 4 Směrnice "tyto 
náklady, jež mají být pokryty podle odstavců 2 a 3 
nepřesáhnou náklady, které jsou nezbytné k nákladově 
efektivnímu poskytování služeb uvedených v těchto 
odstavcích, a jsou transparentně stanoveny mezi 
dotčenými subjekty. Náklady na odklízení odpadků jsou 
omezeny na činnosti prováděné veřejnými orgány nebo 
jejich jménem. Metodika výpočtu musí být vypracována 
způsobem, který umožňuje, aby byly náklady na odklízení 
odpadků stanoveny v přiměřené výši. Za účelem 
minimalizace administrativních nákladů mohou členské 
státy stanovit finanční příspěvky na náklady na odklízení 
odpadků stanovením odpovídajících víceletých pevných 
částek. Komise po konzultaci s členskými státy zveřejní 
pokyny ohledně kritérií týkajících se nákladů na odklízení 
odpadků podle odstavců 2 a 3. 
Vzhledem k tomu, že znečištění vodohospodářské 
infrastruktury filtry z tabákových výrobků je zanedbatelné a 
původci znečištění jsou naopak zcela jiné výrobky, 
povinnost čištění vodohospodářské infrastruktury u 
tabákových výrobků s filtry bude znamenat neúměrné 
zatížení výrobců tabákových výrobků a jako taková tak 
evidentně porušuje princip rovnosti a princip 

omezeném reprezentativním vzorku 
v pravidelném časovém intervalu jednoho 
kalendářního roku, je řešením, které MŽP od 
počátku preferuje. Toto navrhovaný zákon 
umožňuje. 
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proporcionality. Komise již také potvrdila, že tato povinnost 
není součástí rozšířené odpovědnosti výrobce v rámci 
Směrnice. Proto navrhujeme toto ustanovení vypustit.  
Zákon také neposkytuje záruky, že úklid odpadu nebude 
prováděn excesivně. Je proto nezbytné definovat systém 
klasifikace čistoty, jež bude reflektovat zásady 
transparentnosti a proporcionality. Jako vhodné měřítko 
zde může posloužit národní kodex praxe v oblasti odpadu 
a odpadu ve Spojeném království (COPLAR).   
Zákon se dále nevypořádává s náklady na úklid a 
soustřeďování odpadu vzniklé v souvislosti s komerční 
činností jiného subjektu, či s úklidem a soustřeďování 
odpadu ze soukromých prostranství, jež nespadají do 
rozšířené odpovědnosti výrobce v rámce Směrnice. Tyto 
náklady je tedy nutné vyjmout.    
Pokud jde o ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) 
upozorňujeme, že vedle toho, že plnění informační 
povinnosti jde nad rámec stanovený Směrnicí (pozn. 
Směrnice hovoří o úhradě nákladů za informace, přičemž 
návrh zákona obsahuje povinnost výrobců rovnou zaslat 
údaje o množství), objektivně nebude pro některé 
výrobce některých plastových výrobků možné získat 
informace o množství odpadu z vybraných plastových 
výrobků, když ani samy obce těmito daty nedisponují. 
Výrobcům některých plastových výrobků přinese enormní 
finanční a časové zatížení (veškerý odpad, tedy nejen 
z vybraných plastových výrobků, by byl předmětem 
třídění a detailních analýz za účelem vykázání 
požadovaných dat) a provedení odpadové studie 
realizované na omezeném reprezentativním vzorku 
v pravidelném časovém intervalu jednoho kalendářního 
roku, se jeví jako daleko efektivnější řešení pro obě 
strany. 
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212.  HKČR § 13 odst. 1 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 13 odst. 1 
Vzhledem k tomu, že nelze předjímat, v jakém znění bude 
návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností přijat, 
ani následné změny po jeho účinnosti, doporučujeme 
v návrhu zákona explicitně stanovit podmínky, kdy může 
být oprávnění k provozování kolektivního systému 
uděleno. Je na místě upozornit, že změna zákona 
o výrobcích s ukončenou životnosti poté, co bude tento 
účinný, bude de facto znamenat i automatickou změnu 
tohoto zákona. Takové zpracování zákona přinese 
subjektům, jimž návrh zákona ukládá povinnosti, velké 
množství administrativní zátěže, navrhované řešení nemá 
žádné racionální důvody a z pohledu povinných subjektů 
zcela postrádá praktičnost.  
Odůvodnění: 
Dále navrhujeme snížit minimální obligatorní výši 
základního kapitálu provozovatele kolektivního systému 
na částku 500.000, - Kč, pokud jde o společnost s rušením 
omezeným.  
Povinnost finančních zdrojů na zajištění řádného a 
dlouhodobého financování projektu ve výši 25 % 
předpokládaných ročních nákladů na provozování 
kolektivního systému v plánovaném rozsahu, zejména 
s ohledem na předpokládané množství vybraných výrobků 
uvedených výrobci na trh a předpokládané množství 
zpětně odebraných a zpracovaných výrobků s ukončenou 
životností, překračuje hranice adekvátnosti a 
doporučujeme snížit na 10 %.  

Vysvětleno. 
 
MŽP přímou úpravu v návrhu zákona zvažovalo, 
nicméně nakonec se rozhodlo pro odkazy na 
navrhovaný zákon o výrobcích s ukončenou 
životností (sněmovní tisk č. 677), z toho důvodu, 
že navrhovaný zákon by byl výrazně (o celých 16 
stran A4) delší a přitom by šlo v zásadě o 
totožnou úpravu jako v návrhu zákona o 
výrobcích s ukončenou životností. Není proto 
důvodné zatěžovat právní řád takovouto 
rozsáhlou úpravou, která bude pouze opakovat 
instituty upravené v jiném zákoně. Sdružení 
výrobců do kolektivního systému je naopak 
žádoucí; šetří náklady a usnadňuje výrobcům 
plnění povinností. 
 
Úprava by měla být v obou zákonech (i v zákoně 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech) shodná, včetně 
podmínek a omezení. Četná omezení pro 
provozovatele kolektivních systému byla 
navržena přímo Legislativní radou vlády, 
především komisí pro finanční právo, a jejich 
účelem je zajistit fungování kolektivních systémů,  
A zamezit tomu, aby bylo možné peněžní 
prostředky výrobců z kolektivních systémů 
beztrestně vyvádět. Nedomníváme se proto, že 
stanovené podmínky omezují hospodářskou 
činnost těchto subjektů, tím spíše, že jejich 
účelem není dosahovat zisku. Provozovatel 
kolektivního systému musí mít dostatečné 
peněžní zajištění a prokázat, že je schopen 
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Výše uvedené požadavky v návrhu zákona jsou ve vztahu 
k výrobcům vybraných výrobků neúměrné a 
neodůvodněně vysoké, vycházejí z právního předpisu, 
který se vztahuje na jiné výrobce, jejichž výroba je 
naprosto specifická (výrobci pneumatik, elektrozařízení 
apod.), což je v kontextu výrobců některých plastových 
výrobků abnormálně přísné.  
Požadavky na založení právnické osoby pro výkon 
provozovatele kolektivního systému budou neúměrnou 
administrativní a finanční zátěží. Vedle toho je koncepce 
majetkové účasti společníků v právnické osobě provozující 
kolektivní systém v rozporu s právem podnikat 
a požadavky obsahují zásadní omezení hospodářské 
činnosti těchto subjektů, protože dle podmínek 
stanovených v návrhu zákona o výrobcích s ukončenou 
životností je: 

• podíl (akcie) de facto nepřevoditelný (převoditelnost 
pouze jinému výrobci některých plastových výrobků),  

• za předpokladu stanoveného minimálního počtu 
společníků (akcionářů) a počtu výrobců vybraných 
výrobků v České republice je každý z těchto 
společníků de facto povinen setrvávat v takové 
právnické osobě i proti své vůli, 

• minimální výše základního kapitálu nerozlišuje mezi 
možnými právními formami. 

Definice společnosti provozovatele kolektivních systémů je 
natolik omezená, že odporuje definičním znakům 
korporací dle občanského zákoníku v tom směru, že 
zrovna vymezené právní formy podnikání jsou zakládány 
právě za účelem tvorby zisku. 

povinnosti výrobků zajišťovat kontinuálně a 
dostatečně dlouhodobě. 
 
Navrhovaná úprava kolektivních systémů je 
zcela v souladu s občanským zákoníkem a 
zákonem o obchodních korporacích. Mnohá 
ustanovení upravující provozovatele kolektivních 
systémů navrhl na Legislativní radě vlády v rámci 
návrhu zákona o výrobcích s ukončenou 
životností spoluautor zákona o obchodních 
korporacích, prof. Dědič. Je zcela legitimní, když 
zákon stanoví podmínky pro provozování těchto 
specifických subjektů odlišně od zákona o 
obchodních korporacích. 
 
V rámci žádosti je předkládán návrh metodiky, 
nemusí se tedy jednat o finální znění 
kompletního výpočtu včetně všech proměnných, 
účelem je rámcově MŽP nastínit představu 
provozovatele kolektivního systému o úhradě 
nákladů. 
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Nepřiměřeným požadavkem je podmínka návrhu na 

metodiky výpočtu nákladů na úklid odpadu už ve stádiu 

žádosti, neboť provozovatel kolektivního systému je ještě 

před vydáním oprávnění vystaven velmi vysokému 

administrativnímu a finančnímu zatížení (náklady na vznik 

společnosti, základní kapitál apod.). Návrh metodiky 

výpočtu nákladů na úklid odpadu v této fázi bude pro 

provozovatele kolektivního systému znamenat 

vypracování studie a vejít do jednání s obcemi a ostatními 

provozovateli kolektivních systémů takřka s konkrétními 

údaji. Domníváme se, že za situace, kdy ministerstvo 

nedává provozovatelům kolektivních systémů žádné 

základní vodítko ve formě rámcové metodiky, je na místě 

apelovat na modifikaci tohoto požadavku tak, aby 

ministerstvo stanovilo, jaké ukazatele budou pro udělení 

oprávnění klíčové, aby provozovatel kolektivního systému 

mohl legitimně očekávat, poté co již do plnění požadavků 

společníci investují své nemalé prostředky, získání 

oprávnění. 

213.  HKČR § 15 odst. 6 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 15 odst. 6 
Požadujeme odstranit disproporční požadavek kladený na 
provozovatele kolektivního systému uzavřít s obcí, která o 
to projeví zájem, smlouvu o úhradě nákladů, neboť tomuto 
není nijak garantováno poskytování dostatečné 
součinnosti ze strany obcí. 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
 
Stejný požadavek je obsažen v platném zákonu 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů a v návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností (sněmovní tisk č. 677), 
kdy autorizovaná obalová společnost musí 
uzavřít smlouvu s obcí, která o to požádá (§ 21 
odst. 3), za podmínek obdobných jako s 
ostatními obcemi. Stejně tak různí výrobci dle 
zákona o výrobcích s ukončenou životností musí 
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Obce nejsou dle návrhu zákona vázány žádnou povinností 

součinnosti, provozovatel kolektivního systému tak bude 

vystaven riziku obstrukčního jednání obcí, jehož 

výsledkem může být nezískání oprávnění pro 

provozovatele kolektivních systémů v důsledku 

neposkytnutí dostatečné součinnosti obcemi. Jinými slovy 

lze konstatovat, že získání oprávnění provozovatele 

kolektivních systémů bude záviset na individuálním 

chování obcí, které nemůže provozovatel kolektivního 

systému jakkoli ovlivnit. V tomto důsledku je požadavek 

nepřiměřeně přísný. Tento požadavek je současně pouze 

požadavkem českého zákonodárce a je nad rámec 

Směrnice. 

zřídit sběrné místo v obci, která o to požádá (a 
uzavřít s ní smlouvu o spolupráci). Obcím budou 
primárně hrazeny jejich náklady a není zřejmé, 
proč by jednaly obstrukčně. 
 
Uzavření smluv s obcemi není podmínkou pro 
vydání oprávnění provozovateli kolektivního 
systému – to je třeba provést po vydání 
oprávnění. 

214.  HKČR § 15 odst. 7 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 15 odst. 7 
Požadujeme prodloužit období, v němž má provozovatel 
kolektivního systému dosáhnout podílu smluvně 
zajištěných obcí (90 % z celkového počtu obcí v České 
republice, jejichž podíl se zároveň rovná 90 % z celkového 
počtu obyvatel v České republice). 
Odůvodnění: 
V kombinaci s odst. 6, kdy obce nebudou povinny 
s provozovateli kolektivních systémů smlouvy uzavírat, je 

uvedené % pro potenciální provozovatele kolektivních 

systémů velice přísné. Dobu pro splnění povinnosti 

smluvního zajištění 90 % z celkového počtu obcí prodloužit 

na 2 roky od získání oprávnění. 

Vysvětleno. 
 
MŽP vyšlo z obdobného modelu povinného 
uzavření smluv v zákonu č. 477/2001 Sb., o 
obalech a o změně některých zákonů (zákon o 
obalech), ve znění pozdějších předpisů, kdy 
žadatel o autorizaci musí rovněž uzavřít smlouvy 
s 90 % obcí a pokrýt 90 % obyvatel ČR. MŽP 
považuje rok za dostatečně dlouhou dobu, 
nicméně obavu vnímá, porušení povinnosti proto 
není přestupkem a MŽP nebude jako orgán 
kontroly nad provozovateli kolektivních systémů 
k případným nedostatkům přistupovat jako 
k zásadním porušením stanovených povinností, 
pokud provozovatel kolektivního systému projeví 
dostatečnou aktivitu. 
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215.  HKČR § 15 odst. 8 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 15 odst. 8 
Požadujeme do textu ustanovení doplnit následující text: 
„Do výše průměrných nákladů se započítají pouze 
náklady přiměřené, účelně vynaložené pro efektivní 
dosažení daného cíle a odpovídající poměru 
vybraných plastových výrobků na celkovém odpadu.“. 
Odůvodnění: 
Metodika by zároveň měla být stanovena s ohledem na 
relevantní dostupná data a zohledňovat podíl vybraných 

plastových výrobků na celkovém odpadu při zajištění 

nákladové efektivnosti. Zároveň máme za to, že metodika 

by měla být na pravidelné, minimálně dvouleté bázi 

revidována. Navrhujeme tedy doplnění textu v tomto 
směru.  

Vysvětleno. 
 
Dle MŽP je vše uvedené v připomínce možné a 
provozovatel kolektivního systému může tímto 
způsobem svou metodiku navrhnout. Zákon již  
v § 15 odst. 8 dle směrnice 2019/904  uvádí, že 
náklady musí odrážet reálné náklady na úklid a 
nesmí být stanoveny v nepřiměřené výši. 
Směrnice neuvádí nic o poměru plastových 
výrobků na celkovém odpadu. I z tohoto důvodu 
vnímá MŽP navrhované doplnění jako 
nadbytečné. Metodiku je možné průběžné 
revidovat. 

216.  HKČR § 17 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 17 
Požadujeme upravit text na základě níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Povinností vykazovat pravdivé a úplné údaje dle § 45 odst. 

1 písm. a zákona o výrobcích s ukončenou životností může 

kolidovat s právem na ochranu obchodního tajemství, 

neboť společníky (akcionáři) provozovatele kolektivního 

systému jsou pouze výrobci vybraných výrobků, které jsou 

vůči sobě konkurenční.  

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 17, resp. ustanovení § 45 odst. 1 
písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou 
životností, stanovuje výrobci vykazovat 
provozovateli kolektivního systému pravdivé a 
úplné údaje o množství vybraných výrobků, které 
uvedl na trh. To je zcela legitimní požadavek, 
neboť provozovatel kolektivního systému vede 
svoji vlastní evidenci množství výrobků, které 
jednotliví výrobci uvedli na trh. Tyto evidence 
jsou vedeny běžně i v případě jiných kolektivních 
systémů či autorizovaných společností. Není 
zřejmé, v čem by mělo toto kolidovat s právech 
na ochranu obchodního tajemství. 
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217.  HKČR § 18 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 18 
Požadavek na tvorbu rezervy ve výši 50 % celkových 
nákladů je vnímán jako nepřiměřený, zejména v kontextu 
dalších nákladných investic realizovaných v souvislosti s 
návrhem zákona jako jsou finanční zdroje ve výši 25 % 
předpokládaných nákladů či předem nevyčíslitelné 
investice technicko-organizačního charakteru (odborné 
studie, personální aparát, administrativní náklady, náklady 
na založení společnosti apod.). Požadujeme snížit 
požadavek na tvorbu rezervy nejméně na polovinu (tzn. 25 
%). 
Odůvodnění: 
Tento požadavek vychází z jiného právního přepisu 
upravujícího povinnosti jiných výrobců výrobků, 
nerespektuje individuální aspekty výrobců některých 
plastových výrobků, jakožto i velikost výrobců některých 
plastových výrobků. Tento zákonný požadavek může pro 
výrobce některých plastových výrobků představovat 
naprosto zásadní bariéru při zřizování provozovatele 
kolektivního systému. 

Vysvětleno. 
 
Podle čl. 1 směrnice 2019/904 členské státy 
zajistí, aby byly v souladu s články 8 a 8a 
směrnice 2008/98/ES zavedeny systémy 
rozšířené odpovědnosti výrobce pro všechny 
plastové výrobky na jedno použití uvedené 
v části E přílohy, které jsou uváděny na trh 
členského státu. 
 
Směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 
851/2018 stanovuje v čl. 8a, že členské státy 
přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby 
každý výrobce nebo organizace vykonávající 
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti 
výrobce jménem výrobců měli potřebné finanční 
prostředky nebo finanční a organizační 
prostředky pro splnění svých povinností 
týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce   
 
Provozovatel kolektivního systému rezervu 
vytváří a v případě jejího čerpání doplňuje tak, 
aby po uplynutí 5 let od udělení oprávnění 
k provozování kolektivního systému 
dosahovala její výše k poslednímu dni každého 
účetního období nejméně 50 % celkových 
nákladů provozovatele kolektivního systému 
podle schválené účetní závěrky za předcházející 
účetní období. 
 
5 let je na vytvoření rezervy ve výši 50 % 
celkových nákladů provozovatele podle 
schválené účetní závěrky za předcházející účetní 
období dostatečně dlouhá doba. 
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218.  HKČR § 22 odst. 2 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 22 odst. 2 
Požadujeme upřesnění povinnosti ověřit pravdivost údajů 
každý rok, zda je tato povinnost definována jako ověření 
všech údajů přímo u výrobců auditem každý rok.  
Odůvodnění: 
V současné době provádí kontrolu a audit přímo u výrobců 

provozovatel kolektivního systému jedenkrát za dva roky. 

Nyní mu zákon ukládá povinnost ověřit pravdivost údajů 

každý rok, ale není zřejmé, zda je povinnost definována 

jako ověření všech údajů přímo u výrobců auditem každý 

rok. Text odkazuje na vyhlášku, která není k dispozici. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 22 odst. 3 explicitně stanovuje, že 
„provozovatel kolektivního systému je povinen 
zajistit ověření podle odstavce 2 v každém 
kalendářním roce, ve kterém je oprávněn k 
provozování kolektivního systému“. Tzn. každý 
rok. 

219.  HKČR § 24 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 24 
Je stanovena povinnost převést finanční prostředky třetí 
osoby, bez jakékoli povinnosti kompenzace, požadujeme 
tedy doplnění o povinnost třetí osoby tento převod 
finančních prostředků vypořádat. 
Odůvodnění: 
V případě zániku oprávnění provozovatele kolektivního 

systému je tato právnická osoba povinna převést majetek 

na jiného provozovatele kolektivního systému, ovšem aniž 

by byla stanovena kompenzace za tento převod. Je na 

místě upozornit, že každý společník (akcionář) investuje 

do zřízení právnické osoby provozovatele kolektivního 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 24 odst. 2 upravuje převod 
příspěvků výrobců určených na plnění jejich 
zákonných povinností; není proto důvodné, aby 
provozovatel kolektivního systému byl za 
převod těchto příspěvků jakkoliv kompenzován. 
Ostatně tak tomu není ani v případě převodu 
v zákonu o obalech nebo v návrhu zákona o 
výrobcích s ukončenou životností (sněmovní tisk 
č. 677). 
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systému nemalé finanční prostředky, v tomto případě 

nenávratně.  

220.  HKČR § 25 odst. 1 
písm. e) Zásadní připomínka 

Připomínka k části první, § 25 odst. 1, písm. e) 
Požadujeme snížit výše sankce za neplnění osvětové 
činnosti. 
Odůvodnění: 
Sankcionování neplnění osvětové činnosti ve výši 

5.000.000, - Kč představuje nepřiměřeně vysokou sankci, 

zejména v kombinaci s nekonkrétními požadavky dle § 9 

návrhu zákona, zde také blíže odkazujeme výše uvedenou 

na argumentaci k ustanovení § 9 návrhu zákona výše. 

Akceptováno. 
 
Maximální výše sankce byla snížena na polovinu. 
Toto snížení považujeme za dostatečné. 
Upozorňujeme, že se jedná o maximální možnou 
výši pokuty, a při porušení není kontrolními 
orgány ukládána maximální výše prakticky nikdy. 

221.  HKČR § 25 odst. 1 
písm. f) Zásadní připomínka 

Připomínka k části první, § 25 odst. 1, písm. f) 
Požadujeme text ustanovení zpřesnit, aby nehrozily 
výkladové nejasnosti. 
Odůvodnění: 
Tak, jak je ustanovení naformulováno, hrozí, že se nejprve 

bude hledat mechanismus dokazování a existuje tedy 

reálná obava z možného zneužití systému. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) bylo upraveno 
v návaznosti na doplňované odstavce do § 10, 
nicméně připomínce úplně nerozumíme; 
skutkové podstaty přestupku odpovídají 
stanoveným povinnostem. Požadované 
zpřesnění není v připomínce navrženo ani 
upřesněno. 

222.  HKČR § 29 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části první, § 29 

Vysvětleno. 
 
Účelem rozdělení kontrolních kompetencí je 
úspora veřejných rozpočtů, neboť dané kontrolní 
orgány již mají přidělenou kontrolní působnost 
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Navrhujeme ponechat kontrolní činnost pouze 
v kompetenci České inspekce životního prostředí. 
Odůvodnění: 
Navržený model kontroly se zapojením České obchodní 

inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a 

krajských hygienických stanic je příliš komplikovaný a 

velmi pravděpodobně povede k nekonzistenci a 
roztříštěnosti kontroly. Zároveň povede k navýšení 

byrokratické zátěže výrobců (kontrola stejné věci několika 

správními orgány). 

podle jiných zákonů (např. krajské hygienické 
stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, státní zemědělská a potravinářská 
inspekce podle zákona č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů apod.). Kontrolní 
kompetence se zároveň nepřekrývají, nevidíme 
důvod, proč by kontrolní orgány měly kontrolovat 
stejnou věc několikrát.  

223.  HKČR § 4 odst. 6 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části druhé, § 4 odst. 6 
Požadujeme formulaci „během fáze určeného použití 
výrobku připevněno k nádobě“ upravit do srozumitelnější 
podoby. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zvolit jasnější formulaci, například „po dobu 
použití výrobku k určenému účelu připevněno k nádobě“. 

Má se podle záměru předkladatele návrhu výjimka podle 

druhé věty vztahovat i na víčka s plastovým těsněním, 

která jsou sama vyrobena z plastu? Pokud nikoliv, měla by 

formulace znít např. „Kovový uzávěr nebo víčko, které není 

vyrobeno z plastu, s plastovým těsněním, se nepovažují 

za vyrobené z plastu.“. 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Formulace „během fáze určeného použití 
výrobku“ je přímo převzata ze směrnice 
2019/904 a je dostatečně jasná, nicméně lze text 
reformulovat dle návrhu. 
 
Věta druhá znamená, že kovový uzávěr nebo 
(kovové) víčko s plastovým těsněním se 
nepovažují za vyrobené z plastu. Navrženou 
formulací se tak posunuje význam věty přímo 
převzaté ze směrnice. 
 

224.  HKČR § 9 odst. 1, 4, 
5 a 7 Zásadní připomínka Akceptováno. 
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Připomínka k části druhé, § 9 odst. 1, 4, 5 a 7 
Navrhujeme zvážit, zda se povinnost odebírat odpady z 
vratných zálohovaných obalů nemají vztahovat pouze na 
případy, kdy se jedná o jednorázový vratný zálohovaný 
obal. 
Odůvodnění: 
V opačném případě hrozí, že ustanovením bude založena 
povinnost odebírat např. rozbité vratné zálohované láhve 
na pivo, což nejspíše není záměrem předkladatele návrhu. 

Novelizovaná ustanovení § 9 odst. 1, 4, 5 a 7 
zákona o obalech byla upravena. Bylo 
stanoveno, že lze odebírat odpady pouze z 
vratných zálohovaných jednorázových obalů. 

225.  HKČR § 12a 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části druhé, § 12a 
Požadujeme znění nově vkládaného ustanovení dát do 
souladu s evropskou legislativou. 
Odůvodnění: 
Směrnice EU 2019/904 prozatím uvádí (viz rozdílová 

tabulka): „Do 1. ledna 2022 přijme Komise prováděcí akty, 

kterými stanoví pravidla pro výpočet a ověřování cílů 

stanovených v prvním pododstavci tohoto odstavce. Tyto 

prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 16 odst. 2.“ Domníváme se, že nejen v tomto momentu 
možná neuváženě předbíháme, a i toto přímo souvisí 

s „Požadavky na design a vstupní materiály SUP obalů“, 

byť to možná není na první pohled zřejmé. 

Vysvětleno. 
 
Dle MŽP je povinnost transponována 
odpovídajícím způsobem, a je nezbytné ji 
stanovit v zákoně. Plnění povinnosti  
v průměru lze využít při plnění povinností 
prostřednictvím autorizované obalové 
společnosti (AOS). Individuálně plnící subjekt 
musí plnit průměr rPET v každé láhvi, z důvodu 
kontrolovatelnosti. Pokud z nějakého důvodu 
osoba nemůže splnit požadavek individuálně, má 
možnost splnit povinnost prostřednictvím AOS 
stejně jako tomu je při plnění povinnosti zpětného 
odběru, která je v případě spotřebitelských obalů 
plněna prostřednictvím AOS téměř výhradně. Po 
sečtení dat od individuálně plnících subjektů a 
AOS pak budou k dispozici data za celý trh, který 
by podle zákona měl splňovat předmětnou 
povinnost. Povinnost je stanovena od 1. ledna 
2025. Pokud by došlo ze strany Evropské komise 
k vydání prováděcího aktu, který by zásadně 
měnil koncepci výpočtu, je zde dostatečně 
dlouhá doba pro případnou revizi.   
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226.  HKČR § 13a 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části druhé, § 13a 
Požadujeme do ustanovení § 13a odst. 5 na závěr vložit 
větu v následujícím znění: 
„Určením pověřeného zástupce odpovědnost osoby 
uvádějící obaly na trh nebo do oběhu za plnění 
povinností stanovených tímto zákonem nezaniká.“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme i do zákona o obalech výslovně zakotvit, že 

odpovědnost povinné osoby ustanovením pověřeného 

zástupce není dotčena (resp. vyjasnit, že k zániku 

odpovědnosti skutečně nedochází). 

Vysvětleno. 
 
České kontrolní orgány nemají pravomoc 
vymáhat případné pokuty od povinných osob 
usazených v zahraničí, proto je vhodné, aby 
v případě, že si zahraniční osoba dobrovolně 
zvolí českého pověřeného zástupce, měl tento 
zástupce odpovědnost za plnění povinností 
zahraniční osoby. Sankce za neplnění 
povinností, respektive neplacení za služby 
pověřeného zástupce, ze strany zahraniční 
osoby, by měly být stanoveny ve smlouvě mezi 
zahraniční osobou a pověřeným zástupcem, 
stejně tak jako možnost odstoupení od smlouvy 
ze strany pověřeného zástupce. 
 
V ostatních obdobných úpravách (zákon o 
omezení dopadu o vybraných plastových 
výrobků na životní prostředí, část první, § 5, nebo 
navrhovaný zákon o výrobcích s ukončenou 
životností, sněmovní tisk č. 677) obdobné 
ustanovení neobsahují, proto není jasná 
formulace připomínky „i do zákona o obalech“. 

227.  HKČR § 17 odst. 3 
písm. e) Zásadní připomínka 

Připomínka k části druhé, § 17 odst. 3, písm. e) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení 
následovně: 
„e) vzory smluv 

1. o sdruženém plnění, 

2. o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení 
místa zpětného odběru do obecního systému 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky, pouze 
mírně přeformulováno (např. s ohledem na 
předchozí zkušenosti z Legislativní rady vlády 
není použití slova „ledaže“ vhodné). 
 
„3. o úhradě nákladů na úklid odpadu z 
jednorázových plastových obalů podle § 21 odst. 
1 písm. d), pokud hodlá zajišťovat sdružené 
plnění pro tyto obaly; to neplatí, pokud jsou 
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odpadového hospodářství nastaveného obcí; to neplatí, 
pokud žadatel hodlá zajišťovat sdružené plnění 
výhradně pro průmyslové obaly a  

3. o úhradě nákladů na úklid odpadu z jednorázových 
plastových obalů podle § 21 odst. 1 písm. d), pokud 
hodlá zajišťovat sdružené plnění pro tyto obaly, ledaže 
jsou ujednání o úhradě nákladů na úklid odpadu 
z jednorázových plastových obalů podle § 21 odst. 
1 písm. d) zahrnuta ve smlouvě podle bodu 2.“. 

Odůvodnění: 
Lze považovat za logické, aby bylo umožněno, aby 

ujednání o úhradě nákladů na úklid odpadu z 

jednorázových plastových obalů podle § 21 odst. 1 písm. 

d) mohla tvořit součást smluv o spolupráci při zajištění 

zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do 

obecního systému odpadového hospodářství nastaveného 

obcí. Jedná se o řešení, které je pro autorizovanou 

společnost a zejména pro obce flexibilnější a méně 

administrativně náročné. 

ujednání o úhradě těchto nákladů zahrnuta ve 
smlouvě podle bodu 2.“ 

228.  HKČR § 21 odst. 1 
písm. d) Zásadní připomínka 

Připomínka k části druhé, § 21 odst. 1, písm. d) 
Požadujeme novelizační bod 35 uvést v následujícím 
znění: 
„V § 21 odst. 1 písm. d) se slova „s výjimkou sdruženého 
plnění zajišťovaného výhradně pro průmyslové obaly“ 
zrušují a za slova „nastaveného obcí“ se vkládají slova „a 
smlouvu o úhradě nákladů na úklid odpadu z 
jednorázových plastových obalů podle odstavce 1 
písm. k) bodu 3, pokud zajišťuje sdružené plnění pro 

Vysvětleno/ akceptováno. 
 
Navrhované doplnění je příliš obsáhlé, snižuje 
srozumitelnost daného ustanovení a ignoruje 
jeho další obsah („za podmínek jako s ostatními 
obcemi“ a pasáž za středníkem). Spojka „nebo“ 
v navrhovaném ustanovení nemá vylučovací 
charakter (ne „buď – nebo“ ale „a/nebo“), i z toho 
důvodu, že autorizovaná obalová společnost 
k příslušným jednorázovým plastovým obalům 
povinnosti zajišťovat může, ale také nemusí, jak 
uvádí připomínka. 
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tyto obaly a pokud ujednání o úhradě nákladů na úklid 
odpadu z jednorázových plastových obalů podle 
odstavce 1 písm. k) bodu 3 netvoří součást smlouvy o 
spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení 
místa zpětného odběru do obecního systému 
odpadového hospodářství nastaveného obcí.“. 
Odůvodnění: 
Navrhuje se změna ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona o obalech, a to v následujících ohledech: 

i. nahrazení spojky „nebo“ spojkou „a“ – nejedná se o 
alternativu, pokud bude autorizovaná společnost 
zajišťovat povinnosti i k příslušným jednorázovým 
plastovým obalům, musí s obcí uzavřít obě smlouvy, 
nikoliv jen jednu z nich (ledaže budou obě smlouvy 
začleněny do jediné smlouvy – srov. níže); 

ii. povinnost uzavřít druhý typ smlouvy (týkající se 
úklidu z odpadu z jednorázových plastů) se navrhuje 
omezit na případy, kdy autorizovaná společnost 
zajišťuje sdružené plnění pro tyto jednorázové 
plasty;  

umožňuje se, aby ujednání o úhradě nákladů na úklid 
odpadu z jednorázových plastových obalů podle § 21 
odst. 1 písm. d) mohla tvořit součást smluv o spolupráci 
při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného 
odběru do obecního systému odpadového hospodářství 
nastaveného obcí. Jedná se o řešení, které je pro 
autorizovanou společnost a zejména pro obce flexibilnější 
a méně administrativně náročné. 

 
Ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) bylo nicméně 
přeformulováno dle připomínky: 
 
„d) uzavřít s každou obcí, která o uzavření projeví 
zájem, za podmínek obdobných jako s ostatními 
obcemi, smlouvu o spolupráci při zajištění 
zpětného odběru a zařazení místa zpětného 
odběru do obecního systému odpadového 
hospodářství nastaveného obcí35) a smlouvu o 
úhradě nákladů na úklid odpadu z jednorázových 
plastových obalů podle odstavce 1 písm. k) bodu 
3, pokud zajišťuje sdružené plnění pro tyto obaly 
a ujednání o úhradě těchto nákladů není součástí 
smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného 
odběru; za uzavření smlouvy nesmí autorizovaná 
společnost požadovat žádnou formu úhrady,“ 
 

229.  HKČR § 21 odst. 1 
písm. i) Zásadní připomínka 

Připomínka k části druhé, § 21 odst. 1, písm. i) 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 
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Požadujeme upravit znění daného ustanovení 
následovně: 
„i) zjišťovat výši průměrných nákladů obcí pro různé 
velikostní skupiny obcí na  

1. provoz systému zpětného odběru odpadů z obalů; 
při působení více autorizovaných společností na 
území České republiky zjišťuje tyto náklady jedna 
autorizovaná společnost určená způsobem podle § 
21c odst. 3 a  

2. úklid odpadu z jednorázových plastových obalů 
uvedených v částech C a D přílohy č. 4 k tomuto 
zákonu, kterého se osoby protiprávně zbavují mimo 
místa určená k jeho odkládání, včetně čištění 
vodohospodářské infrastruktury, a na následnou 
přepravu a zpracování tohoto odpadu, při působení 
více autorizovaných společností na území České 
republiky zjišťuje tyto náklady jedna 
autorizovaná společnost určená způsobem 
podle § 21c odst. 3.“. 

Odůvodnění: 
Navrhuje se, aby průměrné náklady zjišťovala jedna 

autorizovaná společnost i v případě, že se bude jednat o 

úklid odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených 

v částech C a D přílohy č. 4 k zákonu o obalech. Je logické, 

aby tyto náklady byly zjištěny jednou pro území celé České 

republiky a aby je všechny povinné osoby hradily ve stejné 

výši. 

230.  HKČR § 21c odst. 3 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části druhé, § 21c odst. 3 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 
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Požadujeme upravit znění novelizačního bodu 45 
následovně: 
„V § 21c odst. 3 se slova „nákladů obcí na provoz 
systému sběru odpadů z obalů podle § 21 odst. 1 písm. 
h)“ nahrazují slovy „průměrných nákladů obcí na provoz 
systému zpětného odběru odpadů z obalů podle § 21 
odst. 1 písm. i) bodu 1.“. 
Odůvodnění: 
Navrhuje se, aby průměrné náklady zjišťovala jedna 

autorizovaná společnost i v případě, že se bude jednat o 

úklid odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených 

v částech C a D přílohy č. 4 k zákonu o obalech. Je logické, 

aby tyto náklady byly zjištěny jednou pro území celé České 

republiky a aby je všechny povinné osoby hradily ve stejné 

výši. Srovnatelná připomínka k § 21 odst. 1 písm. i) zákona 

o obalech. 

231.  HKČR § 27 odst. 2 
Zásadní připomínka 
Připomínka k části druhé, § 27 odst. 2 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení, aby znělo 
následovně: 
„Účastníkem řízení podle § 26 a podle § 17 odst. 8 je 
pouze dotčená autorizovaná společnost.“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o upřesnění dosavadního znění zákona a 

odstranění legislativní chyby, kdy účastníky řízení o 

prodloužení autorizace podle § 17 odst. 8 zákona o 

obalech má být logicky pouze žadatel o prodloužení, 

Akceptováno jinak/ vysvětleno. 
 
Úprava navrhovaná připomínkou je již obsažena 
v navrhované novele zákona o obalech 
(sněmovní tisk č. 679), která je v rámci 
legislativního procesu v současné době 
projednávána v Senátu Parlamentu České 
republiky. Protože legislativní proces není ještě 
úplně dokončen, MŽP může vložit do 
navrhovaného zákona totožná ustanovení, která 
jsou ve sněmovním tisku č. 679 a v případě 
dokončení legislativního procesu tohoto tisku je 
v rámci projednávání na Legislativní radě vlády 
možné tato ustanovení z důvodu duplicity 
následně vypustit. 
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neboť, na rozdíl od změny autorizace, nemohou být jiné 

osoby samotným prodloužením autorizace dotčeny (na 

rozdíl od změny autorizace). 

 
Ustanovení § 27 bylo proto upraveno 
následovně: 
 

§ 27  
 

(1) Účastníky řízení podle § 17 a 25 jsou 
všechny autorizované společnosti zajišťující 
sdružené plnění ve vztahu k obalům, kterých se 
týká řízení o udělení nebo změně autorizace, a 
žadatelé, kteří žádají o udělení autorizace ve 
vztahu k obalům, kterých se řízení týká. To 
neplatí v případě řízení o prodloužení 
platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 
odst. 8, jehož účastníkem je pouze dotčená 
autorizovaná společnost. 

 
(2) Účastníky řízení podle § 25 jsou 

všechny autorizované společnosti zajišťující 
sdružené plnění ve vztahu k obalům, kterých 
se týká řízení o změně autorizace. 

 
(3) (2) Účastníkem řízení podle § 26 je pouze 
dotčená autorizovaná společnost. 

232.  HKČR Příloha 
Zásadní připomínka 
Připomínka k Příloze zákona, strana 38 
Požadujeme znění textu uvedeného v části B doplnit 
následovně: 
„Vybranými plastovými výrobky, na které se vztahují 
požadavky na označování vybraných plastových výrobků, 
včetně piktogramu zakazujícího vhoz výrobku do 
kanalizace, jsou: 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o rozšíření rozsahu zákona nad rámec 
stanovený směrnicí a tedy tzv. gold-plating. 
Evropská komise se pokusila jednotlivé kategorie 
vybraných plastových výrobků blíže specifikovat 
a z dosavadních poznatků lze jednoznačně 
konstatovat, že prezervativy do dané kategorie 
nespadají.  
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1. Hygienické vložky a tampony a aplikátory tamponů 

2. Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní 
hygienu  

3. Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro péči o 
domácnost 

4. Tabákové výrobky s filtry 

5. Filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci 
s tabákovými výrobky 

6. Nápojové kelímky 

7. Kondomy a balónky, kromě balónků pro průmyslové 
či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou 
distribuovány spotřebitelům.“. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, co všechno je míněno termínem „balónky“, 

proto navrhujeme rozšířit tento pojem jmenovitě o 

kondomy (nebo název prezervativy).  

233.  HKČR Příloha 
Zásadní připomínka 
Připomínka k Příloze zákona, strana 39 
Požadujeme znění třetí odrážky v části C a D doplnit 
následovně: 
„Kondomy a bBalónky, kromě balónků pro průmyslové či 
jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou 
distribuovány spotřebitelům“. 
Odůvodnění: 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o rozšíření rozsahu zákona nad rámec 
stanovený směrnicí a tedy tzv. gold-plating. 
Evropská komise se pokusila jednotlivé kategorie 
vybraných plastových výrobků blíže specifikovat 
a z dosavadních poznatků lze jednoznačně 
konstatovat, že prezervativy do dané kategorie 
nespadají. 
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Není zřejmé, co všechno je míněno termínem „balónky“, 
proto navrhujeme rozšířit tento pojem jmenovitě o 
kondomy (nebo název prezervativy).  

234.  HKČR § 9 Doporučující připomínky: 
Připomínka k části první, § 9 
Navrhujeme, aby oblast osvěty zůstala v odborné 
kompetenci institucí jako například MŽP, CENIA, VŠ, 
prvovýrobců a případně umožnit autorizované obalové 
společnosti, aby tuto osvětu pro dotčené výrobce 
zajišťovala v rámci své ostatní osvětové činnosti. 

Vysvětleno. 
 
Směrnice 2019/904 ukládá v čl. 8 výrobcům, aby 
pokrývali náklady na osvětová opatření podle  
čl. 10. Tato povinnost vychází z tzv. principu 
rozšířené odpovědnosti výrobce. Obdobná 
ustanovení o provádění osvětové činnosti jsou 
obsažena v návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností (sněmovní tisk č. 677), 
kde je povinnost uložena přímo výrobcům nebo 
v zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 
některých zákonů (zákon o obalech), kde je 
povinnost uložena autorizovaným obalovým 
společnostem. Nelze proto povinnost, která je 
podle směrnice uložena výrobcům, přenášet na 
MŽP nebo CENIA. 
 
V případě obalových vybraných plastových 
výrobků bude možné, aby osvětu zajišťovala 
autorizovaná obalová společnost. 
 
Osvětu je možné zajistit prostřednictvím 
provozovatele kolektivního systému nebo 
dohodou vícero výrobců. 

235.  HKČR § 10 Připomínka k části první, § 10 
Možnost náhrady ze strany výrobce je v zásadě vnímána 

pozitivně, avšak v praxi oboru vodovodů a kanalizací si 

nelze představit, jak každý výrobce bude s každou obcí 

uzavírat smlouvu, a dále jak provozovatel kanalizace bude 

Akceptováno. 
 
Úhrada nákladů na čištění vodohospodářské 
infrastruktury byla vypuštěna. 
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obci vykazovat objem zachycených plastových odpadů 

z Přílohové části „B“ z celého objemu odpadu 

zachyceného na česlích. Doporučujeme proto 

specifikovat, jak by uvedené bylo řešeno, nabízí se 

například možnost hradit fakturu za opravu ucpaného 

potrubí. Bylo by vhodné upravit/upřesnit přímo do zákona. 

236.  HKČR § 10 Připomínka k části první, § 10 
Doporučujeme upřesnit a blíže specifikovat, co znamená 
pojem „čištění vodohospodářské infrastruktury“. 

Akceptováno jinak. 
 
Úhrada nákladů na čištění vodohospodářské 
infrastruktury byla vypuštěna. 

237.  HKČR § 43 – část 

druhá, § 2 

písm. v) a w) 

Připomínka k části druhé, § 2, písm. v) a w) 
Doporučujeme v obou ustanoveních použít formulaci: „… 

jakýkoliv druh nápoje, včetně piva, vína, pitné vody, 

tekutého občerstvení, šťáv a nektarů, mléka nebo 

instantních nápojů určených k přímé spotřebě bez 

nezbytného smísení s jiným výrobkem či jiné úpravy,“. 
Jedná se pouze o lepší srozumitelnost textu, aby nebyl 

vyvolán dojem, že slovo mléko se vztahuje k instantním 

nápojům. Kromě toho doporučujeme ověřit, zda vymezení 

mléka jako nápoje vyhovuje směrnici. Jde zejména o to, 

zda směrnice nezahrnuje i nápoje vyrobené z mléka, jako 

jsou kefíry, podmáslí, zakysané nápoje apod. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení byla upravena podle připomínky. 

238.  UZSČR § 7 odst. 1 K § 7 odst. 1  
Za slova „částech B až D“ doplnit „přílohy k tomuto 
zákonu“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 
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239.  UZSČR § 10 odst. 1 
písm. a) bod 
1 

Zásadní připomínka 
K § 10 odst. 1 písm. a) bod 1  
Nová povinnost výrobců uhradit obcím náklady na úklid 

odpadu z vybraných plastových výrobků, jehož se koneční 

uživatelé protiprávně zbavují mimo místa určená k jeho 
odkládání, má zahrnovat rovněž „včetně čištění 

vodohospodářské infrastruktury“. Ustanovení má být 

transpozicí článku 8 směrnice (EU) 2019/904, ale tento 

článek čištění vodohospodářské infrastruktury neupravuje 

(pokyny Komise ohledně kritérií týkajících se nákladů na 

odklízení odpadků podle důvodové zprávy k návrhu 

zákona nejsou v současné době ještě vypracovány). 
Nadto vymezení povinnosti vtahující se k čištění 

vodohospodářské infrastruktury považujeme za velmi 

vágně formulované, bez jasných mantinelů, pojem 

vodohospodářská infrastruktura není definován ani blíže 

vymezen. Důvodová zpráva k § 10 neobsahuje žádné 

zdůvodnění týkající se čištění vodohospodářské 

infrastruktury. 

Akceptováno. 
 
Úhrada nákladů na čištění vodohospodářské 
infrastruktury byla vypuštěna. 

240.  UZSČR § 11 K § 11 
Domníváme se, že by znění paragrafu mělo být z důvodu 
lepší srozumitelnosti rozděleno do dvou vět. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo přeformulováno a rozděleno do 
písmen a) a b). Byla také doplněna důvodová 
zpráva. 

241.  UZSČR § 13 K § 13 
Návrh zákona odkazuje v řadě ustanovení na návrh 
zákona o výrobcích s ukončenou životností, sněmovní tisk 
677 (ZVUŽ), který má být použit obdobně. V § 13 odst. 1, 
který upravuje obecně podmínky pro vydání oprávnění, se 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) ZVUŽ je 
obdobně neaplikovatelné právě z toho důvodu, 
že je v něm stanoveno, že se vztahuje pouze na 
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odkazuje na § 35, s výjimkou § 35 odst. 2 písm. b) ZVUŽ. 
Ale např. § 35 odst. 2 písm. h) ZVUŽ se vztahuje ke 
kolektivním systémům pro pneumatiky. Požadujeme 
vyjasnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

žadatele, který hodlá zajišťovat kolektivní plnění 
povinností výrobců pneumatik. 
Nicméně § 13 byl upraven z toho důvodu, aby 
toto bylo postaveno najisto.   

242.  UZSČR § 43 (§ 10a) 
Zásadní připomínka 
B. K ČÁSTI DRUHÉ (změna zákona o obalech): 
K § 10a 
Nová povinnost výrobců uhradit obcím náklady na úklid 

odpadu z vybraných plastových výrobků, jehož se koneční 

uživatelé protiprávně zbavují mimo místa určená k jeho 
odkládání, má zahrnovat rovněž „ včetně čištění 

vodohospodářské infrastruktury“. Ustanovení má být 

transpozicí článku 8 směrnice (EU) 2019/904, ale tento 
článek čištění vodohospodářské infrastruktury neupravuje 

(pokyny Komise ohledně kritérií týkajících se nákladů na 

odklízení odpadků podle důvodové zprávy k návrhu 

zákona nejsou v současné době ještě vypracovány).   
Nadto vymezení povinnosti vtahující se k čištění 

vodohospodářské infrastruktury považujeme za velmi 

vágně formulované, bez jasných mantinelů, pojem 

vodohospodářská infrastruktura není definován ani blíže 

vymezen. Důvodová zpráva k § 10a neobsahuje žádné 

zdůvodnění týkající se vodohospodářské infrastruktury. 

Akceptováno. 
 
Úhrada nákladů na čištění vodohospodářské 
infrastruktury byla vypuštěna. 
 

243.  UZSČR § 43 [§ 11 
odst. 1 písm. 
c)] 

K § 11 odst. 1 písm. c)  
Je třeba vypustit „o“ pro nadbytečnost. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

244.  KZPS § 7 odst. 1 K § 7 odst. 1 Akceptováno. 
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Za slova „částech B až D“ doplnit „přílohy k tomuto 
zákonu“. 
Tato připomínka je doporučující. 

 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 

245.  KZPS § 10 odst. 1 
písm. a) bod 1 Zásadní připomínka 

K § 10 odst. 1 písm. a) bod 1  
Nová povinnost výrobců uhradit obcím náklady na úklid 
odpadu z vybraných plastových výrobků, jehož se koneční 
uživatelé protiprávně zbavují mimo místa určená k jeho 
odkládání, má zahrnovat rovněž „včetně čištění 
vodohospodářské infrastruktury“. Ustanovení má být 
transpozicí článku 8 směrnice (EU) 2019/904, ale tento 
článek čištění vodohospodářské infrastruktury neupravuje 
(pokyny Komise ohledně kritérií týkajících se nákladů na 
odklízení odpadků podle důvodové zprávy k návrhu 
zákona nejsou v současné době ještě vypracovány). 
Nadto vymezení povinnosti vtahující se k čištění 
vodohospodářské infrastruktury považujeme za velmi 
vágně formulované, bez jasných mantinelů, pojem 
vodohospodářská infrastruktura není definován ani blíže 
vymezen. Důvodová zpráva k § 10 neobsahuje žádné 
zdůvodnění týkající se čištění vodohospodářské 
infrastruktury. 

Akceptováno. 
 
Úhrada nákladů na čištění vodohospodářské 
infrastruktury byla vypuštěna. 

246.  KZPS § 11 K § 11 
Domníváme se, že by znění paragrafu mělo být z důvodu 
lepší srozumitelnosti rozděleno do dvou vět. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo přeformulováno a rozděleno do 
písmen a) a b). Byla také doplněna důvodová 
zpráva. 

247.  KZPS § 13 K § 13 
Návrh zákona odkazuje v řadě ustanovení na návrh 
zákona o výrobcích s ukončenou životností, sněmovní tisk 
677 (ZVUŽ), který má být použit obdobně. V § 13 odst. 1, 
který upravuje obecně podmínky pro vydání oprávnění, se 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) ZVUŽ je 
obdobně neaplikovatelné právě z toho důvodu, 
že je v něm stanoveno, že se vztahuje pouze na 
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odkazuje na § 35, s výjimkou § 35 odst. 2 písm. b) ZVUŽ. 
Ale např. § 35 odst. 2 písm. h) ZVUŽ se vztahuje ke 
kolektivním systémům pro pneumatiky. Požadujeme 
vyjasnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

žadatele, který hodlá zajišťovat kolektivní plnění 
povinností výrobců pneumatik. 
Nicméně § 13 byl upraven z toho důvodu, aby 
toto bylo postaveno najisto.   

248.  KZPS § 43 (§ 10a) 
Zásadní připomínka 
B. K ČÁSTI DRUHÉ (změna zákona o obalech): 
K § 10a 
Nová povinnost výrobců uhradit obcím náklady na úklid 
odpadu z vybraných plastových výrobků, jehož se koneční 
uživatelé protiprávně zbavují mimo místa určená k jeho 
odkládání, má zahrnovat rovněž „ včetně čištění 
vodohospodářské infrastruktury“. Ustanovení má být 
transpozicí článku 8 směrnice (EU) 2019/904, ale tento 
článek čištění vodohospodářské infrastruktury neupravuje 
(pokyny Komise ohledně kritérií týkajících se nákladů na 
odklízení odpadků podle důvodové zprávy k návrhu 
zákona nejsou v současné době ještě vypracovány).   
Nadto vymezení povinnosti vtahující se k čištění 
vodohospodářské infrastruktury považujeme za velmi 
vágně formulované, bez jasných mantinelů, pojem 
vodohospodářská infrastruktura není definován ani blíže 
vymezen. Důvodová zpráva k § 10a neobsahuje žádné 
zdůvodnění týkající se vodohospodářské infrastruktury. 

Akceptováno. 
 
Úhrada nákladů na čištění vodohospodářské 
infrastruktury byla vypuštěna. 
 

249.  KZPS § 43 [§ 11 
odst. 1 písm. 
c)] 

K § 11 odst. 1 písm. c)  
Je třeba vypustit „o“ pro nadbytečnost. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

250.  Jihomorav
ský kraj 

§ 3 písm. b) 
Zásadní připomínka 
§ 3 písm. b) – definice výjimek z pojmu jednorázového 
plastového výrobku působí nejasně, zejména pokud jde o 
pojem „vícekrát využit“, který se zřejmě odlišuje od pojmu 

Vysvětleno. 
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„opětovně použit“; není také zcela zřejmé, co se rozumí 
„cyklem“. Definice by s ohledem na široké spektrum 
výrobků, které zákon postihuje, měly být jednoznačné. 

Jedná se o definici přímo převzatou ze směrnice 

2019/904: 

„plastovým výrobkem na jedno použití“ výrobek, 

který je vyroben zcela či částečně z plastu a který 

není vyroben, navržen či uváděn na trh tak, aby 

mohl být během svého životního cyklu vícekrát 

využit nebo mohl projít několika cykly tím, že 

bude vrácen výrobci k opětovnému naplnění 

nebo opětovně použit ke stejnému účelu, ke 

kterému byl určen; 

Tato definice byla v navrhovaném zákoně 

rozdělena do dvou bodů právě z důvodu lepší 

srozumitelnosti. Slova „vícekrát využit“ i „cykly“ 

se vztahují k tomu, že „výrobek bude vrácen 

výrobci k opětovnému naplnění“. Takový 

výrobek, který je vrácen výrobci k opětovnému 

naplnění, není vybraným plastovým výrobkem. 

251.  Jihomorav
ský kraj 

RIA 
Zásadní připomínka 
Změna zákona o obalech (bod 19) - od 1. ledna 2025 musí 
každý jednorázový plastový obal uvedený v části B přílohy 
č. 4 k tomuto zákonu, který se vyrábí z 
polyethylentereftalátu jakožto hlavní složky a který uvádí 
na trh nebo do oběhu, obsahoval alespoň 25 % 
recyklovaných plastů. Jedná se o PET lahve, do kterých se 
plní např. nápoje. Pokud budou obsahovat 25% jakýchkoli 
recyklovaných plastů, je nezbytné vyhodnotit dopady této 
regulace na zdraví lidí, neboť vlivem např. kyselin 
obsažených v nápojích se mohou z plastů dosud 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o povinnost uvedenou v čl. 6 směrnice 
2019/904. Nápojové lahve z recyklovaného 
plastu jsou již nyní uváděny na trh v České 
republice a v zahraničí jsou běžným obalem (i 
s obsahem rPET např. 90 %). 
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neurčeného složení uvolňovat do obsahu láhve neznámé 
látky. Máme za to, že tento dopad není vyhodnocen. 

252.  MSP § 3 písm. a) Doporučující připomínky: 
K § 3 písm. a) 
Doporučujeme vypustit čárku před spojkou „a“ pro její 
nadbytečné umístění s ohledem na gramatická pravidla, 
ačkoliv se jedná o převzetí definice směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/904 (dále jen „směrnice 
2019/904“). 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

253.  MSP § 3 písm. b) K § 3 písm. b) 
Doporučujeme v bodě 2 část věty za středníkem odsadit 
jako samostatnou část ustanovení na nový řádek, 
vzhledem k tomu, že obsahem nenavazuje na část věty 
před středníkem. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

254.  MSP § 3 písm. d) K § 3 písm. d) 
Dáváme ke zvážení vypuštění slov „bez ohledu na způsob 
prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku“ 
pro jejich nadbytečnost. Jestliže je podnikatel vymezen 
jako osoba, která (mimo jiné) prodává v České republice 
vybrané plastové výrobky, není třeba doplňovat, že se 
jedná o všechny druhy prodeje. Pokud by přece jen nastaly 
určité nejasnosti, bylo by možné je překlenout 
eurokonformním výkladem. Doporučujeme uvedenou 
konkretizaci doplnit spíše do důvodové zprávy. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o formulaci přímo převzatou z definice 
výrobce v čl. 3 bodu 11 směrnice 2019/904, proto 
aby nedocházelo k nejasnostem a tyto případné 
nejasnosti se nemusely překlenout výkladem.  
 
Stejná formulace je navíc použita pro totožného 
výrobce elektrozařízení v navrhovaném zákoně 
o výrobcích s ukončenou životností (sněmovní 
tisk č. 677). Rádi bychom z důvodu shodné 
koncepce formulaci zachovali, aby bylo zjevné, 
že se jedná o stejné typy výrobců. 

255.  MSP § 4 odst. 4 K § 4 odst. 4 
Uvedené ustanovení ukládá povinnost výrobcům uzavřít 

Akceptováno. 
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smlouvu o kolektivním plnění s provozovatelem 
kolektivního systému do 60 dnů ode dne nabytí právní 
moci oprávnění k provozování kolektivního systému. 
Nesplnění této povinnosti také předkladatel vymezuje jako 
přestupek. Upozorňujeme, že z návrhu není jasné, zda a 
jakým způsobem se může výrobce o udělení oprávnění 
provozovateli dozvědět tak, aby mohl zákonem 
stanovenou povinnost řádně naplnit. V případě, že 
výrobce nemá možnost zjistit, že mu vznikla tato 
povinnost, nepovažujeme za vhodné výrobce touto 
povinností vázat a v případně nesplnění jej sankcionovat. 

Ustanovení bylo odstraněno a § 4 upraven. 

256.  MSP § 5 odst. 2 K § 5 odst. 2 
Dáváme ke zvážení alternativní nahrazení dispozice „je 
povinen určit si za účelem plnění povinností stanovených 
tímto zákonem pověřeného zástupce na základě písemné 
smlouvy“ úspornějším odkazem „ ,je povinen určit si 
pověřeného zástupce podle odst. 1.“. 

Vysvětleno. 

Raději bychom ponechali formulováno šířeji. 
Stejně je ustanovení navrženo v návrhu zákona 
o výrobcích s ukončenou životností (sněmovní 
tisk č. 677) 

257.  MSP § 5 odst. 4 
 

§ 5 odst. 4 
Domníváme se, že pravidlo obsažené v odst. 4 je 
v rozporu s pravidlem obsaženým v odst. 3, které naopak 
předpokládá, že výrobce, který prodává výrobky v jiném 
členském státě, ve kterém není usazen, určí v tomto jiném 
členském státě pověřeného zástupce. Doporučujeme 
proto upravit pravidlo v odst. 4 tak, aby nebylo v rozporu 
s odst. 3 a jasně z něj vyplývalo, na jaké situace se má 
vztahovat. 

Vysvětleno. 
 
S pojmem pověřený zástupce pracuje směrnice 
2008/98/ES i směrnice 2019/904., tedy je shodný 
ve všech členských státech. Nedomníváme se, 
že by odstavec 3 a odstavec 4 byly v rozporu. 
Ustanovení § 5 odst. 3 uvádí, že „je povinna v 
souladu s právními předpisy tohoto členského 
státu určit si na základě písemné smlouvy svého 
pověřeného zástupce za účelem plnění 
povinností vyplývajících z právních předpisů 
tohoto členského státu“, z čehož je dostatečně 
zřejmé, že se jedná o pověřeného zástupce 
definovaného podle práva jiného členského 
státu. Není podle nás nutné dále upřesňovat 
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pověřeného zástupce v odstavci 4 jako 
pověřeného zástupce určeného za účelem 
plnění povinností v České republice. 

258.  MSP Hlava II K nadpisu hlavy II 
Doporučujeme změnit název hlavy II tak, aby lépe 
vystihoval její obsah, například „povinnosti výrobce“. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 6 upravuje povinnosti všech 
právnických a podnikajících fyzických osob, 
nelze tedy hlavu II nazvat „povinnosti výrobce“. 

259.  MSP § 7 odst. 1 K § 7 odst. 1 
Doporučujeme za slova „v částech B až D“ doplnit slova 
„přílohy k tomuto zákonu“. 

Akceptováno. 
 

Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

260.  MSP § 9 odst. 3 K § 9 odst. 3 
Z vymezení povinnosti výrobce provádět osvětovou 
činnost a ze zmocnění ke stanovení rozsahu a způsobu 
vedení informačních kampaní nejsou zřejmé meze tohoto 
zmocnění. Představitelné jsou přitom různé druhy 
informačních kampaní s využitím různých prostředků, 
přičemž vynaložené náklady se podle toho mohou 
diametrálně lišit. Tyto náklady by přitom měl nést výrobce 
a následně je prostřednictvím cen výrobků přenášet na 
spotřebitele. I s přihlédnutím k těmto možným dopadům 
požadujeme alespoň rámcově vymezit meze příslušného 
zmocnění. V tomto směru vyjadřujeme obavu, že uvedené 
ustanovení nepředstavuje dostatečně určité zákonné 
zmocnění pro vydávání právních předpisů v souladu s čl. 
79 odst. 3 Ústavy. 

Vysvětleno. 
 
Totožné zmocnění obsahuje již návrh zákona o 
výrobcích s ukončenou životností (sněmovní tisk 
č. 677). MŽP ve vyhlášce stanoví, např. jaké 
skupiny obyvatelstva mají být informačně pokryty 
a jaké prostředky k tomu mají být použity. 
Obdobné vymezení osvětové činnosti/ 
informačních kampaní je již dnes v praxi 
stanoveno v rozhodnutí o autorizaci stávající 
autorizované obalové společnosti, která 
informační kampaně vede. Zmocnění je podle 
MŽP tedy dostatečně konkrétní. 

261.  MSP § 11 K § 11 
Doporučujeme přeformulovat uvedené ustanovení pro 
jeho sníženou srozumitelnost, a to tak, že bude rozděleno 

Akceptováno. 
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do dvou písmen, jedno pro každý definovaný pojem. (Viz 
také formulace využitá v důvodové zprávě.) 

Ustanovení bylo přeformulováno a rozděleno do 
písmen a) a b). Byla také doplněna důvodová 
zpráva. 

262.  MSP § 13 odst. 1 K § 13 odst. 1 
Doporučujeme vysvětlit, proč společníky žadatele 
nemohou být i výrobci více než jednoho druhu vybraných 
plastových výrobků uvedených v části D přílohy 
k navrhovanému zákonu. 

Akceptováno jinak. 
 
Bylo umožněno provozovat kolektivní systém pro 
více druhů vybraných plastových výrobků 
uvedených v části D přílohy navrhovaného 
zákona. 

263.  MSP § 15 odst. 3 K § 15 odst. 3 
Pokud je cílem ustanovení mít přehled o společnické či 
akcionářské struktuře provozovatele kolektivního systému, 
dáváme ke zvážení, zda by uvedené ustanovení nemělo 
mít spíše podobu notifikační povinnosti při překročení 
konkrétního procentního podílu (jako je tomu např. v § 122 
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu). 
Písm. a) uvedeného ustanovení nezohledňuje, že 
společníci společnosti s ručením omezeným se zapisují do 
obchodního rejstříku. Je otázkou, zda je informační 
povinnost v tomto bodě nezbytná. 
V písm. b) doporučujeme užít zavedený pojem „rozhodný 
den pro účast na valné hromadě“ místo „rozhodného dne 
k učinění tohoto rozhodnutí valné hromady“. 
U písm. c) není z důvodové zprávy možné vyčíst jeho účel. 
Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku nebo 
ukládané do sbírky listin jsou veřejně dostupné. 

Vysvětleno. 

Tato ustanovení byla konzultována v rámci 
projednávání návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností (sněmovní tisk č. 677) na 
Legislativní radě vlády a upravena dle 
doporučení komise pro finanční právo a pléna 
LRV. 

Zápis z jednání valné hromady [(písm. c)] je 
důležitým nástrojem kontroly; MŽP potřebuje mít 
přehled o průběhu jednání valné hromady. 

264.  MSP Odkazy na 
VUŽ 

K odkazům na zákon o výrobcích s ukončenou 
životností 
Předložený návrh zákona často odkazuje na obdobné 
využití ustanovení zákona o výrobcích s ukončenou 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
MŽP má za to, že pokud je ustanovení určeno 
pouze specifickým provozovatelům kolektivních 
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životností (sněmovní tisk č. 677), dále jen „ZVUŽ“. Tyto 
odkazy však často nejsou dobře zvoleny, vzhledem 
k specifické úpravě povinností v ZVUŽ. (Např. § 13 odst. 1 
předloženého návrhu zákona odkazuje na § 35 odst. 2 
písm. h) ZVUŽ, který se nicméně vztahuje pouze na 
kolektivní systém výrobců pneumatik; § 14 odst. 1 
odkazuje na § 40 ZVUŽ, přičemž § 40 odst. 2 se týká 
provozovatelů solárních elektráren.) Doporučujeme proto 
vyjasnit užití ZVUŽ ve vztahu k předloženému návrhu 
zákona. 

systémů (pneumatiky solární panely), je takové 
ustanovení automaticky neaplikovatelné. 
Nicméně zmiňovaná ustanovení byla 
z obdobného použití vyjmuta. 

265.  MSP § 27 odst. 1 
písm. c) 

K § 27 odst. 1 písm. c) 
Dáváme ke zvážení, zda by vedle provozu kolektivního 
systému bez oprávnění neměl být uveden jako přestupek 
také provoz kolektivního systému v rozporu s oprávněním. 

Akceptováno. 
 
Přestupek provozu kolektivního systému 
v rozporu s oprávněním je v zákoně uveden. 
Jedná se o § 26 odst. 1 písm. e).   

266.  MSP K § 43 bod 19 
(§ 12a odst. 3) 

K § 43 bod 19 (§ 12a odst. 3) 
Upozorňujeme, že v §12a odst. 3 dochází k využití zkratky 
„Seznam“, která je však vymezena až v § 14. Dle čl. 44 
legislativních pravidel vlády má být zkratka zavedena na 
místě, kde je toto slovní spojení v právním předpisu 
použito poprvé. Doporučujeme v souladu s tímto 
pravidlem právní předpis upravit. 

Akceptováno. 
 
Daná formulace byla nahrazena tak, aby nebylo 
použito slovo Seznam. 

267.  MSP DZ K důvodové zprávě 
Upozorňujeme na některé chyby v důvodové zprávě. 
- K § 43 chybí důvodová zpráva k bodu 13. 
- V § 43 bod 19 je v prvním odstavci uvedena informace, 

že do roku 2025 musí jednorázové nápojové PET 
lahve o objemu alespoň tři litry obsahovat určité 
procento recyklátu. Ze zákonné úpravy však vyplývá, 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 
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že se jedná o lahve o objemu až tři litry, což je zásadní 
rozdíl. 

- V § 43 bod 24 je druhý odstavec započat odkazem na 
odst. 7, který se však nemůže vztahovat k zákonu o 
obalech, a zároveň není jasně určeno, kam tedy 
předkladatel odkazuje. 

- Na str. 42 jsou chybně označeny části k § 43 bodu 72 
a 73, má se jednat o body 74 a 75. 

Doporučujeme proto upravit důvodovou zprávu tak, aby 
byly uvedené nesrovnalosti upraveny a odstraněny. 

268.  MMR § 4 odst. 2 Doporučující připomínky: 
§ 4 odst. 2 
Ve větě první doporučujeme vypustit slova „; výjimky 
stanovují odstavce 3 a 4“. 
Není potřeba výslovně zmiňovat, že odstavce 3 a 4 
představují výjimku (lex specialis) z obecného pravidla 
stanoveného v odstavci 2 (lex generalis). Tento vztah je 
dostatečně zřetelný ze samotného znění těchto 
ustanovení i bez slov, která navrhujeme vypustit. Chce-li 
předkladatel vztah obecného odstavce 2 a zvláštních 
odstavců 3 a 4 osvětlit, může tak učinit v důvodové zprávě. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 4 bylo upraveno. 

269.  MMR § 43 bod 9. 
[nový § 4 
odst. 6 
zákona o 
obalech] 

K § 43 bodu 9. [nový § 4 odst. 6 zákona o obalech] 
Doporučujeme nahradit slova „fáze určeného“ slovem 
„zamýšleného“ nebo „předpokládaného“. 
Jsme toho názoru, že je oficiální české znění 
odpovídajícího ustanovení směrnice poměrně kostrbaté, a 
proto doporučujeme inspirovat se při transpozici spíše 
slovenským zněním tohoto ustanovení, v němž je použit 

Akceptováno. 
 
Formulace byla upravena na „zůstane po dobu 
použití výrobku k určenému účelu připevněno 
k nádobě“. 
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obrat: „počas zamýšľaného používania výrobku“. Námi 
navrhované znění je zřejmě normativně totožné 
s původním zněním, není však použito zvláštního obratu 
„určeného použití“. Slovenská, německá, anglická, 
francouzská, italská a španělská jazyková verze 
transponované směrnice hovoří o použití „zamýšleném“, 
„předvídaném“, „předpokládaném“ – „während der für das 
Produkt vorgesehenen Verwendungsdauer“, „during the 
products’ intended use stage“, „lors de la phase 
d’utilisation prévue des produits“, „per la durata dell’uso 
previsto del prodotto“, „durante la fase de utilización 
prevista de dicho producto“. Rovněž považujeme za 
nadbytečné použití slova „fáze“ – byť se objevuje ve vícero 
jazykových verzích směrnice, nedochází jeho vypuštěním 
k významové (normativní) změně. 

270.  MMR § 43 bod 18. 
[nový § 11 
odst. 1 písm. 
c) zákona o 
obalech] 

K § 43 bodu 18. [nový § 11 odst. 1 písm. c) zákona o 
obalech] 
 
V nově vkládaném § 11 odst. 1 písm. c) zákona o 
obalech doporučujeme vypustit slovo „o“. 
Předložka „o“ je obsažena již v úvodní části odstavce 1. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

271.  MO Obecně Doporučující připomínky: 
K návrhu zákona obecně 
Doporučujeme, např. v důvodové zprávě, vysvětlit rozdíl 

mezi „výrobcem“ a „právnickou nebo podnikající fyzickou 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Jedná se o obecný zákaz pro všechny právnické 
nebo fyzické osoby podnikající. Důvodová 
zpráva byla doplněna. 
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osobou“, popř. zvážit, zda nelze ve všech případech použít 

již v návrhu zákona zavedený pojem.  
 
Odůvodnění: 
Z návrhu zákona ani z důvodové zprávy nevyplývá, zda se 

jedná o subjekty totožné (jde o synonyma), odlišné, popř. 

další subjekty vedle těch již definovaných v § 3 písm. d). 

Za účelem dosažení právní jistoty by proto bylo vhodné 

zvážit použití již zavedených pojmů „výrobce“, popř. 

„podnikatel“, nebo alespoň jiné označení již definovaných 

subjektů zdůvodnit, příp. vysvětlit v důvodové zprávě. 

272.  MO § 11 a § 38 
odst. 1 

K § 11 a § 38 odst. 1 
Doporučujeme zvážit doplnění normativního odkazu na 

jednotlivé zákony o odkaz na poznámku pod čarou, v níž 

by byly uvedeny úplné citace daných právních předpisů.  
Odůvodnění: 
Uvedené navrhujeme v souladu s čl. 45 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády a současně z důvodu 

jednoznačného určení právního předpisu, na nějž se 

v daném ustanovení odkazuje. Jelikož se nejedná o 

obecně známé právní předpisy, doporučujeme výše 

uvedené také z důvodu snazšího dohledání předmětných 

právních předpisů ze strany jejich adresátů. 

Akceptováno. 
 
Poznámka pod čarou byla doplněna v § 11. 

273.  MO DZ K důvodové zprávě obecně 
Doporučujeme v případě odkazů, popř. citace konkrétních 

ustanovení jednotlivých předpisů Evropské unie, při 

současném uvedení jejich pořadového čísla, užívat 

zkratky „čl.“.  
 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 
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Odůvodnění: 
Uvedené by bylo vhodné vzhledem k čl. 69 Legislativních 

pravidel vlády, jakož i jednotnosti uvádění citací nebo 

odkazů v důvodové zprávě k návrhu zákona.  

274.  MO DZ K § 4 důvodové zprávy 
Doporučujeme v případě, že existuje povinnost, resp. 

závazek výrobce vůči provozovateli kolektivního systému, 

takovou povinnost, resp. závazek do textu doplnit.  
 
Odůvodnění: 
V důvodové zprávě k návrhu zákona je uvedeno „Obsah 

smlouvy není zákonem přímo stanoven, nicméně z jeho 
ustanovení vyplývá, že předmětem smlouvy je na jedné 

straně závazek provozovatele kolektivního systému zajistit 

pro výrobce plnění jeho povinností.“. Z uvedeného 

nevyplývá, co je na druhé straně, ve vztahu k provozovateli 
kolektivního systému, povinností výrobce. Navrhujeme 

proto doplnit buď alespoň v důvodové zprávě povinnost, 

resp. závazek výrobce vůči provozovateli kolektivního 

systému nebo v případě, že výrobce nemá vůči 

provozovateli kolektivního systému žádnou povinnost, 
resp. závazek, vypustit slova „na jedné straně“.  

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 

275.  MO DZ K § 24 důvodové zprávy 
Doporučujeme zvážit úpravu délky lhůty uvedenou 

v důvodové zprávě k § 24 vzhledem k délce lhůty uvedené 

v § 56 zákona o výrobcích s ukončenou životností (čj. 

předkladatele MŽP/2019/410/311, materiál vložen do 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 
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eKLEPu dne 11. prosince 2019), na který právě daný § 24 

odkazuje.  
Odůvodnění: 
Lhůta 90 dnů, jež je podle důvodové zprávy stanovena 

právnické osobě, jejíž oprávnění k provozování 

kolektivního systému zaniklo, k převedení peněžních 

prostředků, nemá oporu v § 24 tohoto návrhu zákona ani v 

§ 56 zákona o výrobcích s ukončenou životností. V § 56 
zákona o výrobcích s ukončenou životností je uvedena 

pouze lhůta 180 dnů. Lhůta 90 dnů je opět uvedena až 

v důvodové zprávě k § 56 zákona o výrobcích 

s ukončenou životností.  

276.  MO DZ K § 43 důvodové zprávy 
Doporučujeme přečíslovat body s ohledem na paragraf a 
přílohu, kterých se týkají.  
Ustanovení § 50 odst. 2 je uvedeno v 74. bodu novely, 
proto navrhujeme v důvodové zprávě uvést „K § 43 bodu 
74 (§ 50 odst. 2)“.  
Příloha č. 4 je uvedena v 75. bodu novely, proto 
navrhujeme v důvodové zprávě uvést „K § 43 bodu 75 
(Příloha č. 4)“. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 

277.  MO DZ K § 46 důvodové zprávy 
 
Doporučujeme zvážit nahrazení textu „odst. a)“ slovem 
„písmene a)“ a textu „odst. b)“ slovem „písmen b) a c)“ a 
doplnění „)“ za text „§ 25 odst. 1 písm. g“.  
 
Uvedené vyplývá z členění právního předpisu, kdy podle 
čl. 26 odst. 4 Legislativních pravidel vlády se pododstavce 
na začátku označují malými písmeny a kulatou, poloviční, 
závorkou. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. 
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278.  SÚJB § 3 písm. e) Doporučující připomínky: 
K § 3 písm. e):  
V tomto ustanovení se definuje „lovné zařízení“. Z definice 
však vyplývá, že se jedná toliko o lovné zařízení používané 

v rybolovu nebo v akvakultuře. To je dosti zužující definice 

oproti významu, který tento pojem ve skutečnosti má. 

Navíc daný návrh zákona se netýká jen rybolovu či 

akvakultury, což by v jiném případě mohlo naznačovat 

tento omezený význam. Doporučujeme tedy upravit tento 

pojem tak, aby z něj při jeho použití v textu bylo jasné, že 

se jedná jen o takovéto „vodní“ lovné zařízení. Například 

rozšířením pojmu o adjektivum „vodní“. 

Vysvětleno. 
 
Definice je přímou transpozicí čl. 3 bodu 4 
směrnice 2019/904 a MŽP nepovažuje za 
vhodné se od této definice odchylovat. 
 
„lovným zařízením“ jakákoli část nebo součást 
zařízení, která se používá při rybolovu nebo 
v akvakultuře k cílenému lovu nebo chovu 
biologických mořských zdrojů nebo která pluje na 
mořské hladině a používá se s cílem přilákat 
a ulovit nebo chovat tyto biologické mořské 
zdroje; 

279.  SÚJB § 7 odst. 1 K § 7 odst. 1: 
V tomto ustanovení pojednávajícím o evidenci se odkazuje 

na části B až D aniž by bylo stanoveno, že se myslí části 

B až D přílohy tohoto zákona. Tímto způsobem je ostatně 

všude jinde v textu na tyto části odkazováno. 

Doporučujeme tedy i na tomto místě přidat za slova 

„částech B až D“ slova „přílohy k tomuto zákonu“. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

280.  SÚJB § 26 odst. 1 
písm. d) 

K § 26 odst. 1 písm. d): 
Formulace skutkové podstaty tohoto přestupku 
nekoresponduje s formulací ostatních přestupků. Jako 
taková je i poněkud nepřehledná a neurčitá pro případného 
adresáta. Doporučujeme v souladu s pravidly pro tvorbu 
přestupků Ministerstva vnitra a ostatně i v souladu s 
formulací jiných skutkových podstat v tomto návrhu 
zákona, přidat alespoň rámcové vymezení, čeho se 

Vysvětleno. 
 
Samo Ministerstvo vnitra danou skutkovou 
podstatu přestupku nepřipomínkovalo. Obdobná 
skutková podstata přestupku je pro porušení 
povinností provozovatele kolektivního systému 
stanovena v návrhu zákona o výrobcích 
s ukončenou životností (sněmovní tisk č. 677). 
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povinnosti provozovatele kolektivního systému stanovené 
v § 15 odst. 1 nebo 4 až 6 a 8 týkají. Pokud to nejde takto 
obecně stanovit pro celou množinu, tak doporučujeme toto 
písmeno rozdělit do více samostatných přestupků. 

Proto bychom ji s dovolením ponechali 
v navrhované podobě a případně řešili dále při 
projednávání na Legislativní radě vlády. 

281.  AMSP § 43 1) § 43, změna zákona o odpadech 
Požadujeme doplnění 
Odůvodnění: Zálohování plastových lahví má smysl pouze 
v případech, kdy je možné plastovou lahev opakovaně 
použít. V případech, kdy je plastová láhev mechanicky 
poškozena, a to třeba jen pouhými mikroškrábanci, stává 
se pro spotřebitele nedůvěryhodnou. Tato skutečnost 
klade na výrobce vysoké nároky na kvalitu, aby plastová 
láhev opakovaně snášela nešetrné zacházení, což 
prodražuje výrobu. Dalším parametrem, který prodražuje 
opětovné využití je přeprava plastových lahví zpět 
k výrobci, což vzhledem k malému počtu výrobců v ČR 
působí značné náklady. 
Doporučující připomínka 

Vysvětleno. 
 
Nově vkládané ustanovení § 9a zákona o 
obalech bude umožňovat dobrovolné zálohování 
v tom smyslu, že provozovna nebude muset být 
zařízením pro nakládáním s odpady. Podmínky 
případného dobrovolného systému budou 
nastaveny v rámci jeho provozování. 

282.  Hlavní 
město 
Praha 

Obecně Doporučující připomínky: 
odkazy na zákon o výrobcích a jeho konkrétní ustanovení, 
v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, činit 
tak, že v textu ustanovení budou uvedena slova „podle 
zákona o výrobcích“, popř. slova „v souladu se zákonem o 
výrobcích“ (nikoliv odkazy na konkrétní ustanovení) 
doplněná odkazem na poznámku pod čarou, ve které bude 
uvedena citace (v prvním případě výskytu úplná citace) 
tohoto jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení 

Vysvětleno. 
 
Podle názoru MŽP jsou odkazy v souladu s čl. 45 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády. Jedná se o 
poměrně rozsáhlý zásah, MŽP bude řešit finální 
podobu dále v rámci Legislativní rady vlády, 
pokud ta shledá úpravu jako nevyhovující. 

283.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 3 písm. d) 
bod 1 

u poznámky pod čarou č. 3 slova „občanského zákoníku“, 

v souladu s čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Akceptováno. 
 
Poznámka pod čarou byla upravena dle 
připomínky. MŽP nicméně vyšlo z úprav nových 
odpadových zákonů (např. sněmovní tisk č. 677) 
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na Legislativní radě vlády, kdy bylo požadováno 
upravit poznámku pod čarou tohoto znění na 
pouhé „občanského zákoníku“. 

284.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 8 odst. 2 u poznámky pod čarou č. 5 za slova „o potravinách a 
tabákových výrobcích“, v souladu s čl. 47 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, vložit slova „a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů“ 

Akceptováno. 
 
Poznámka pod čarou byla upravena dle 
připomínky. 

285.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 15 odst. 3 
písm. b) u poznámky pod čarou č. 6 slova „zákona o obchodních 

korporacích“, v souladu s čl. 47 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích)“ 

Akceptováno. 
 
Poznámka pod čarou byla upravena dle 
připomínky. MŽP nicméně vyšlo z úprav nových 
odpadových zákonů (např. sněmovní tisk č. 677) 
na Legislativní radě vlády, kdy bylo požadováno 
upravit poznámku pod čarou tohoto znění na 
pouhé „zákona o obchodních korporacích“. 

286.  Hlavní 
město 
Praha 

Platné znění 
s vyznačením 
navrhovaných 
změn 

k bodům 4 (§ 2 písm. g)), 5 (§ 2 písm. k) a l)), 9 (§ 4 odst. 
6), 16 (§ 10 odst. 5), 24 (§ 13a odst. 2 a 3), 26 (§ 14 odst. 
5 písm. e)), 27 (§ 14 odst. 12 písm. b)), 28 (§ 15 odst. 1 
písm. a)), 29 (§ 15 odst. 4), 32 (§ 17 odst. 3 písm. d) 
bodu 8), 34 (§ 17 odst. 7 písm. f)), 35 (§ 21 odst. 1 písm. 
d)), 36 (§ 21 odst. 1 písm. e)), 37 (§ 21 odst. 1 písm. h)), 
38 (§ 21 odst. 1 písm. i)), 39 (§ 21 odst. 1 písm. k)), 40 (§ 
21 odst. 1 písm. m)), 41 (§ 21 odst. 2 a 3), 42 (§ 21 odst. 
4), 43 (§ 21 odst. 6), 44 (§ 21c odst. 2), 45 (§ 21c odst. 
3), 46 (§ 21c odst. 6 písm. b)), 47 (§ 23 odst. 1 písm. b)), 
48 (§ 23 odst. 1 písm. c)), 49 (§ 23 odst. 1 písm. g)), 52 
(§ 32 písm. h)), 55 (§ 43 odst. 1 písm. c)), 56 (§ 44 odst. 
2 písm. h) až j)), 57 (§ 44 odst. 2 písm. l)), 58 (§ 44 odst. 
2 písm. n)), 60 (§ 44 odst. 3 písm. m)), 68 (§ 44 odst. 3 
písm. u)), 69 (§ 44 odst. 3 písm. v)), 70 (§ 44 odst. 3), 71 
(§ 44 odst. 3 písm. x) až bb)) a 74 (§ 50 odst. 2): 
uvést do souladu s platným zněním zákona o obalech 

Akceptováno/ vysvětleno. 
 
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 
bylo dáno do souladu s návrhem zákona. 
 
V legislativním procesu je v Senátu PSP ČR 
velká novela zákona o obalech, která nabude 
účinnosti k 1. lednu 2021. Postrádalo by smysl 
psát platné znění s vyznačením změn na „pouhé“ 
platné znění. Proto do něho bylo znění této 
novely promítnuto. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVNEC6NH)



142 
 

 

287.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 1 k bodu 1 (§ 1 odst. 1): 
za text „§ 1 odst. 1“ vložit slova „větě poslední“ 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 

288.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 20 k bodu 20 (§ 13 odst. 1): 
slova „se text „a 12“ nahrazuje textem „až 12a““, 
v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „se slova „a 12“ nahrazují slovy „až 12a““. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno podle připomínky. 

289.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 23 k bodům 23 (§ 13 odst. 1 písm. c)), 30 (§ 15b odst. 3) a 
31 (§ 16 odst. 1): 
slova „tohoto zákona“, v souladu s čl. 45 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, vypustit 

Akceptováno částečně. 
 
V případě bodu 30 (§ 15b odst. 3) bychom 
ponechali, jinak akceptováno. 

290.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 30 k bodu 30 (§ 15b): 
v úvodní části za slovo „který“, v souladu s čl. 58 odst. 2 
písm. a) Legislativních pravidel vlády, vložit slova „včetně 
nadpisu“ 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

291.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 33 k bodu 33 (§ 17 odst. 3 písm. e)): 
slova „odst. 3 se doplňuje písmeno e)“, v souladu s čl. 58 

odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády, nahradit 

slovy „se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje středníkem 

a doplňuje se písmeno e)“ 

Vysvětleno. 
 
Předchozí novelizační bod ruší tečku na konci 
odstavce 3 a po doplnění bodu 8 se dále 
pokračuje čárkou. Dle MŽP je tedy dostačující 
uvést „se doplňuje“. 

292.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 46 k bodu 46 (§ 21c odst. 6 písm. b)): 
slova „text „a 12“ se nahrazuje textem „až 12a““, 
v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „slova „a 12“ se nahrazují slovy „až 12a““ 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

293.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 53 k bodu 53 (§ 40): 
v úvodní části slovo „poznámky“ nahradit slovem 
„poznámek“ 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 
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294.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 54 k bodu 54 (§ 43 odst. 1 písm. a)): 
slova „text „§ 4 odst. 1 písm. a), b) nebo c)““, v souladu 
s čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, nahradit 
slovy „slova „§ 4 odst. 1 písm. a), b) nebo c)““ 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

295.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 72 k bodu 72 (§ 44 odst. 4): 
nové znění odstavce 4, v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. c) 
Legislativních pravidel vlády, dát do uvozovek a na konci 
doplnit tečku 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

296.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 73 k bodu 73 (§ 45): 
na konci, v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. a) Legislativních 

pravidel vlády, doplnit uvozovky nahoře a tečku. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 

297.  Hlavní 
město 
Praha 

§ 43 bod 75 k bodu 75 (Příloze č. 4): 
v Části B za slovem „na“ vypustit dvojtečku, slovo 
„Nápojové“ nahradit slovem „nápojové“ a slovo „tři“, 
v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit číslem „3“ 
v Části C, v souladu s čl. 26 a čl. 43 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády i s částmi A a B, body 1 až 3 nahradit 
písmeny a) až c), slovo „Sáčky“ nahradit slovem „sáčky“, 
za slovem „přípravy“ doplnit středník, slovo „Nádoby“ 
nahradit slovem „nádoby“, slovo „tři“ nahradit číslem „3“, 
za slovem „víček“ doplnit středník a slovo „Plastové“ 
nahradit slovem „plastové“ 
v Části D, v souladu s čl. 26 Legislativních pravidel vlády i 

s částmi A a B, body 1 a 2 nahradit písmeny a) a b), slovo 

„Nápojové“ nahradit slovem „nápojové“, za slovem „víček“ 

doplnit čárku, slovo „Nádoby“ nahradit slovy „nádoby“ a 

písmena a) až c) nahradit body 1 až 3 

Akceptováno částečně. 
 
Bod 75 byl částečně upraven podle připomínky, 
byla upravena velká písmena, tečky nahrazeny 
čárkami. 
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298.  Hlavní 
město 
Praha 

Část třetí k Části třetí: 
k úvodní části: 
slova „V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona 
č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 
Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., 
zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona 
č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 
122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 
151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona 
č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 
477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 
162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona 
č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 
499/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona 
č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 
285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 
160/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 
199/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 
241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 127/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 
188/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 
304/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona 
č. 261/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 
255/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb. písmeno am) zní:“, 
v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona 
č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 
Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., 

Vysvětleno. 
 
V současné době je v legislativním procesu, 
Senátu Parlamentu ČR, novela živnostenského 
zákona (sněmovní tisk č. 678), která do § 3 odst. 
3 živnostenského zákona doplňuje písmeno am). 
Předmětné ustanovení jej pouze reformuluje.  
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zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona 
č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona 
č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 
151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona 
č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona 
č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 
162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona 
č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona 
č. 499/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 
62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 
č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 
254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona 
č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 
53/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona 
č. 221/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 
91/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona 
č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona 
č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 
171/2018 Sb., zákona č. 255/2019 Sb. a zákona č. 
…/2020 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno am), které zní:“ a současně 
zvážit členění odstavce 3, neboť podle čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, jsou-li všechna písmena 
vyčerpána, nepoužijí se zdvojená písmena, ale další 
pododstavce je nutno zařadit do nového odstavce, na 
jehož začátku se uvede odpovídající úvodní část 
ustanovení 

299.  Hlavní 
město 
Praha 

Příloha k Příloze: 
- v Části A, v souladu s čl. 26 Legislativních pravidel 

vlády, body 1 až 9 nahradit písmeny a) až i), 

Akceptováno částečně. 
 
Příloha návrhu zákona byla upravena, velká 
písmena byla nahrazena malými, na konci bodů 
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písmena a) až c) nahradit body 1 až 3, slovo 

„Vatové“ nahradit slovem „vatové“, za slovem 

„předpis7)“ doplnit středník (v textu dvakrát), slovo 

„Příbory“ nahradit slovem „příbory“, za slovem 

„hůlky)“ doplnit čárku, slovo „Talíře“ nahradit 

slovem „talíře,“, slovo „Brčka“ nahradit slovem 

„brčka“, slovo „Nápojová“ nahradit slovem 

„nápojová“, za slovem „míchátka“ doplnit čárku, 

slovo „Tyčky“ nahradit slovem „tyčky“, za slovem 

„tyček“ doplnit středník, slovo „Nádoby“ nahradit 

slovem „nádoby“ (v textu dvakrát), za slovem 

„potraviny“ doplnit středník, slovo „Nápojové“ 

nahradit slovem „nápojové“, za slovem „víček“ (při 

prvním výskytu v textu) doplnit čárku; na konci 

doplnit tečku; slova zvláštní právní předpis“, 

v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovy „jiný právní předpis“ a dále u 

poznámky pod čarou č. 7 slovo „Např.“, v souladu 

s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovem „Například“, za slova „zákon č. 

268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o 

změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,“, 

tečky nahrazeny čárkami, a na konci částí 
doplněna tečka.  
Slova zvláštní právní předpis“ byla v souladu s čl. 
45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
nahrazena slovy „jiný právní předpis“. U 
poznámky pod čarou č. 7 bylo slovo „Např.“, 
v souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády, nahrazeno slovem „Například“. Za slova 
„zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů,“, byla v souladu s čl. 64 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, vložena slova „ve 
znění pozdějších předpisů,“ a číslo „387/2007“ 
nahrazeno číslem „378/2007“. 
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v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, vložit slova „ve znění pozdějších předpisů,“ 

a číslo „387/2007“ nahradit číslem „378/2007“ 

- v Části B, v souladu s čl. 26 Legislativních pravidel 

vlády, body 1 až 6 nahradit písmeny a) až f), slovo 

„Hygienické“ nahradit slovem „hygienické“, za 

slovem „tamponů“ doplnit čárku, slovo „Vlhčené“ 

nahradit slovem „vlhčené“, za slovem „hygienu“ 

doplnit čárku, slovo „Tabákové“ nahradit slovem 

„tabákové“, za slovem „filtry“ doplnit čárku, slovo 

„Filtry“ nahradit slovem „filtry“, za slovem „výrobky“ 

doplnit čárku, slovo „Nápojové“ nahradit slovem 

„nápojové“ a na konci doplnit tečku 

- v Části C, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 

pravidel vlády, body 1 až 4 nahradit písmeny a) až 

d), slovo „Tabákové“ nahradit slovem „tabákové“, 

za slovem „výrobky“ doplnit čárku, slovo „Vlhčené“ 

nahradit slovem „vlhčené“, za slovem „domácnost“ 

doplnit čárku, slovo „Balónky“ nahradit slovem 

„balónky“, za slovem „spotřebitelům“ doplnit 

středník a slovo „Hygienické“ nahradit slovem 

„hygienické a dále na konci doplnit tečku 
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- v Části D, v souladu s čl. 26 Legislativních pravidel 

vlády, body 1 až 3 nahradit písmeny a) až c), slovo 

„Tabákové“ nahradit slovem „tabákové, za slovem 

„výrobky“ doplnit čárku, slovo „Vlhčené“ nahradit 

slovem „vlhčené“, za slovem „domácnost“ doplnit 

čárku a slovo „Balónky“ nahradit slovem „balónky“ 

a dále na konci doplnit tečku 
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