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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Směrnice
Evropského
parlamentu
a Rady
94/62/ES
ze
dne
zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech
prostředí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19.
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna
2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby
lehkých plastových nákupních tašek
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května
2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

Ustanovení

Obsah

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června
2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
CELEX č.
Ustanovení
Obsah

Čl. III bod 2
2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný 32019L0904
(poznámka
řádek doplňuje věta
pod čarou č.
2)
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904
ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých
plastových výrobků na životní prostředí.“.

Čl. 17 odst. 1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a
1
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.
Předpisy

uvedené

v

tomto

odstavci

přijaté
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Čl. III bod 3
[§ 2 písm. d]

Čl. III bod 7
[§ 2 písm. k)
a l)]

3. V § 2 písmeno d) zní:

32019L0904

„d) uvedením na trh okamžik, kdy je obal nebo obalový
prostředek v České republice poprvé úplatně nebo
bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem
distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé
převedena vlastnická práva; za uvedení na trh se považuje
též přeshraniční přeprava obalu nebo obalového prostředku
z jiného členského státu Evropské unie do České republiky
nebo dovoz, s výjimkou propuštění do celního režimu
aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití v
případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo
obalové prostředky z České republiky vyvezeny
v plném rozsahu do zahraničí,“.
7. V § 2 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) a l), 32019L0904
která znějí:

členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.
Čl. 3 bod 6, Pro účely této směrnice se rozumí:
7
(…)
6) „uvedením na trh“ první dodání výrobku na trh
členského státu;
7) „dodáním na trh“ každé dodání výrobku k
distribuci, spotřebě nebo použití na trhu členského
státu v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu,
nebo bezplatně;

Čl. 3 bod 1, Pro účely této směrnice se rozumí:
2
(…)

„k) plastem materiál tvořený polymerem podle čl. 3 bodu 5
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1907/200633), k němuž mohou být přidány přísady nebo
další látky, a který může být hlavní strukturní složkou
konečných výrobků; plastem není materiál tvořený chemicky
neupravenými přírodními polymery,

1) „plastem“ materiál tvořený polymerem ve
smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006, k
němuž mohou být přidány přísady nebo další
látky, a který může být hlavní strukturní složkou
konečných výrobků; výjimkou jsou chemicky
neupravené přírodní polymery;

l) jednorázovým plastovým obalem obal, který je zcela nebo
částečně vyroben z plastu a který není opakovaně
použitelným obalem,“.

Čl. III bod 9
[§ 2 písm. s]

9. V § 2 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní: 32019L0904
„s) jednorázovým plastovým obalovým prostředkem obalový
prostředek, který je zcela nebo částečně vyroben z plastu a

Čl. 3 bod 2

2) „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;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
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který není vyroben, navržen nebo uváděn na trh tak, aby
mohl být během svého životního cyklu

2) „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;

1. vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že
bude vrácen osobě uvádějící na trh nebo do oběhu obal k
opětovnému naplnění, nebo
2. opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl
určen,“.
Čl. III bod 10 10. V § 2 písm. t) se slova „polymerů ve smyslu čl. 3 bodu 5 31994L0062
[§ 2 písm. t] nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ve znění
1907/200633), k nimž mohou být přidány přísady nebo další 32015L0720
látky, a které jsou schopny plnit funkci hlavní strukturní
složky nákupních tašek“ nahrazují slovem „plastu“.

Čl. 3 bod
1b.

Čl. III bod 13 13. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:
32019L0904
(§ 4 odst. 6)
„(6) Osoba uvádějící na trh jednorázové plastové obaly
uvedené v části A přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna
uvádět na trh tyto obaly pouze tak, že uzávěr nebo víčko
vyrobené z plastu zůstane během fáze určeného použití
výrobku připevněno k nádobě. Kovový uzávěr nebo víčko s
plastovým těsněním se nepovažuje za vyrobené z plastu.“.

Čl. 6 odst.
1, 2

Čl. III bod 23 23. V § 10 odstavec 5 zní:
32019L0904
(§ 10 odst. 5)
„(5) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto
zákonu je povinna dosáhnout v každém kalendářním roce
minimální úrovně zpětného odběru odpadu z těchto obalů, a
to
a) od 1. ledna 2025 minimálně ve výši 77 % hmotnosti
těchto obalů, které uvedla v daném kalendářním roce na trh
nebo do oběhu, a
b) od 1. ledna 2029 minimálně ve výši 90 % hmotnosti
těchto obalů, které uvedla v daném kalendářním roce na trh

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
1b. „plastovými nákupními taškami“ nákupní tašky
s držadly nebo bez nich vyrobené z plastů
a poskytované spotřebitelům v místě prodeje
zboží či produktů;
1. Členské státy zajistí, aby plastové výrobky na
jedno použití uvedené v části C přílohy, které mají
uzávěry a víčka vyrobené z plastu, mohly být
uváděny na trh pouze tehdy, pokud uzávěry a
víčka zůstanou během fáze určeného použití
výrobků připevněny k nádobě.

2. Pro účely tohoto článku se kovové uzávěry
nebo víčka s plastovým těsněním nepovažují za
vyrobené z plastu.
Čl. 9 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k
zajištění tříděného sběru za účelem recyklace:
a) do roku 2025 množství odpadu z plastových
výrobků na jedno použití uvedených v části F
přílohy, které se rovná 77 % těchto plastových
výrobků na jedno použití uvedených na trh v
daném roce podle hmotnosti;
b) do roku 2029 množství odpadu z plastových
výrobků na jedno použití uvedených v části F
přílohy, které se rovná 90 % těchto plastových
výrobků na jedno použití uvedených na trh v
daném roce podle hmotnosti.
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nebo do oběhu.“.
Má se za to, že množství plastových výrobků na
jedno použití uvedených v části F přílohy, které
jsou v členském státě uvedeny na trh, je shodný s
množstvím odpadu, včetně odpadu odhozeného
mimo místa určená k jeho odkládání, které vzniklo
ve stejném roce v daném členském státě.
K dosažení tohoto cíle mohou členské státy mimo
jiné:
a) zavést zálohové systémy;
b) stanovit cíle pro tříděný sběr pro příslušné
systémy rozšířené odpovědnosti výrobce.

Čl. III bod 14 24. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:
(§ 10a odst.
1 a 3)
„§ 10a
Úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů
(1) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obaly uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k
tomuto zákonu je povinna hradit na základě písemné
smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z
těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby
zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na
následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.
(…)
(3) Náklady na úklid odpadu musí osoba uvádějící na trh
nebo do oběhu obaly podle odstavce 1 hradit v takové výši,
aby odrážely reálné náklady na úklid odpadu a nebyly
stanoveny v nepřiměřené výši. Způsob výpočtu nákladů tato
osoba zveřejní na svých internetových stránkách.“.

32019L0904

První pododstavec se použije, aniž je dotčen čl.
10 odst. 3 písm. a) směrnice 2008/98/ES.
Čl. 8 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby výrobci plastových
písm. b)
výrobků na jedno použití uvedených v oddíle I
části E přílohy této směrnice pokrývali náklady
podle ustanovení o rozšířené odpovědnosti
výrobce obsažených ve směrnicích 2008/98/ES a
94/62/ES, a nejsou-li zahrnuty již v uvedených
směrnicích, aby pokrývali tyto náklady:
(…)
b) náklady na sběr odpadu z těch výrobků, které
jsou vyhozeny v rámci veřejných systémů sběru
odpadu,
včetně
infrastruktury
a
jejího
provozování, a na následnou přepravu a
zpracování tohoto odpadu; a
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Čl. III bod 25 25. § 11 včetně nadpisu zní:
(§ 11)
„§ 11

32008L0098
ve znění
32018L0851

Osvětová činnost
(1) Osoby uvádějící na trh nebo do oběhu obaly prodejem
spotřebiteli jsou povinny informovat spotřebitele o
a) způsobu zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 1,
b) možnostech předcházení vzniku odpadu z obalů,
c) úloze spotřebitelů při přispívání ke zpětnému odběru a
využívání odpadu z obalů a
d) negativních dopadech zbavování se odpadu z obalů
mimo místa určená k jeho odkládání na životní prostředí.
(2) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obaly uvedené v částech C nebo D přílohy č. 4 k
tomuto zákonu je povinna informovat spotřebitele
o skutečnostech uvedených v § 9 odst. 2 zákona o omezení
dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
obdobně.
(3) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obaly uvedené v části D přílohy č. 4 k tomuto
zákonu je povinna působit na změnu chování spotřebitele 32019L0904
za účelem snížení spotřeby těchto obalů.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví minimální rozsah a
způsob
a) informování spotřebitele podle odstavců 1 a 2 a
b) působení na změnu chování spotřebitele podle odstavce
3.“.

Čl. 8a odst.
2 [Čl. 1
odst. 9 bod
2]

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření
k zajištění toho, aby držitelé odpadů, na které se
zaměřují systémy rozšířené odpovědnosti výrobce
zavedené v souladu s čl. 8 odst. 1, byli
informováni o opatřeních na předcházení vzniku
odpadů, centrech pro opětovné použití a pro
přípravu k opětovnému použití, systémech
zpětného odběru a sběru odpadu a o předcházení
znečišťování odpadky. Členské státy rovněž
přijmou opatření zaměřená na vytváření pobídek
pro držitele odpadů, aby plnili svou povinnost
odevzdávat své odpady do již existujících
systémů tříděného sběru, a to zejména
prostřednictvím
případných
ekonomických
pobídek nebo regulací.

Čl. 9 odst. 1 1. Členské státy přijmou opatření s cílem
písm. m)
předcházet vzniku odpadů. Tato opatření alespoň:
[Čl. 1 odst.
10]
(…)
m) připravují a podporují informační kampaně ke
zvyšování povědomí o předcházení vzniku
odpadu a znečišťování odpadky.

Čl. 4 odst. 1 1.
Členské státy přijmou nezbytná opatření k
dosažení ambiciózního a setrvalého snížení
spotřeby plastových výrobků na jedno použití
uvedených v části A přílohy v souladu s celkovými
cíli unijní politiky v oblasti odpadů, a to zejména
předcházením vzniku odpadů, která povedou k
výraznému zvrácení trendů rostoucí spotřeby.
Těmito opatřeními musí být dosaženo do roku
2026 měřitelného kvantitativního snížení spotřeby
plastových výrobků na jedno použití uvedených v
části A přílohy na území daného členského státu
ve srovnání s rokem 2022.
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Členské státy do 3. července 2021 vypracují popis
opatření, jež přijaly podle prvního pododstavce,
předají tento popis Komisi a zveřejní jej. Členské
státy začlení opatření uvedená v popisu do plánů
nebo programů uvedených v článku 11 při první
následné aktualizaci těchto plánů nebo programů
v souladu s příslušnými legislativními akty Unie
upravujícími tyto plány nebo programy nebo do
jakýchkoli jiných
programů
vypracovaných
konkrétně za tímto účelem.
Opatření mohou zahrnovat vnitrostátní cíle
snížení spotřeby, opatření zajišťující, aby byly v
místě prodeje konečnému spotřebiteli k dispozici
opakovaně použitelné alternativy plastových
výrobků na jedno použití uvedených v části A
přílohy, ekonomické nástroje, jako jsou nástroje
zajišťující, aby se tyto plastové výrobky na jedno
použití neposkytovaly v místě prodeje konečnému
spotřebiteli zdarma, a dohody ve smyslu čl. 17
odst. 3. Členské státy mohou stanovit omezení
týkající se uvádění na trh odchylně od článku 18
směrnice 94/62/ES za účelem předcházení tomu,
aby se takové výrobky staly odhozenými odpadky,
k zajištění nahrazení těchto výrobků alternativami,
které jsou opětovně použitelné nebo neobsahují
plasty. Opatření se mohou lišit v závislosti na
dopadu plastových výrobků na jedno použití na
životní prostředí v průběhu jejich životního cyklu,
a to i poté, co se stanou odhozenými odpadky.
Opatření přijatá podle tohoto odstavce musí být
přiměřená a nediskriminační. Členské státy tato
opatření oznámí Komisi v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535
(23), pokud to uvedená směrnice vyžaduje.
Pro dosažení souladu s prvním pododstavcem
tohoto odstavce každý členský stát sleduje
plastové výrobky na jedno použití uvedené v části
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A přílohy, jež byly uvedeny na trh, a opatření
přijatá ke snížení jejich spotřeby a podá Komisi
zprávu o dosaženém pokroku v souladu s
odstavcem 2 tohoto článku a s čl. 13 odst. 1 za
účelem stanovení závazných kvantitativních cílů
Unie pro snížení spotřeby.

Čl. 10

Členské státy přijmou opatření k informování
spotřebitelů
a
podnícení
odpovědného
spotřebitelského chování za účelem snížení
množství odhozených odpadků z výrobků, na něž
se vztahuje tato směrnice, a přijmou opatření k
tomu, aby spotřebitelům plastových výrobků na
jedno použití uvedených v části G přílohy a
uživatelům lovných zařízení obsahujících plasty
poskytly informace o:
a) dostupnosti opětovně použitelných alternativ,
systémech
opětovného
použití
uvedených
plastových výrobků na jedno použití a lovných
zařízení obsahujících plasty a o způsobech
nakládání s odpady z uvedených plastových
výrobků na jedno použití a lovných zařízení, jakož
i o osvědčených postupech řádného nakládání s
odpady v souladu s článkem 13 směrnice
2008/98/ES;
b) dopadu odhazování odpadků mimo místa
určená k odkládání odpadu a jiného nevhodného
odstraňování odpadů z uvedených plastových
výrobků na jedno použití a lovných zařízení
obsahujících plasty na životní prostředí, zejména
na mořské prostředí; a
c) dopadu nevhodných způsobů odstraňování
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odpadu z plastových výrobků na jedno použití na
kanalizační síť.
Čl. III bod 26 26. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:
(§ 12)
„§ 12a
Povinný obsah recyklovaných plastů v obalu
(1) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto
zákonu zajistí, aby
a) od 1. ledna 2025 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 a
b) od 1. ledna 2030 každý jednorázový plastový obal
uvedený v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, který uvádí
na trh nebo do oběhu, obsahoval alespoň 30 %
recyklovaných plastů.
(2) V případě osob uvádějících na trh nebo do oběhu
jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k
tomuto zákonu, které plní své povinnosti podle § 10 až 12a
způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c), 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.
(3) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obaly podle odstavce 1, na kterou se vztahuje
povinnost podat návrh na zápis podle § 14 odst. 1, je
povinna Ministerstvu životního prostředí ohlašovat množství
recyklovaných plastů, které použila v těchto obalech, a to
předložením dokumentů dokládajících obsah recyklovaných
plastů v těchto obalech jí uvedených na trh nebo do oběhu

32019L0904

Čl. 6 odst. 5 5. Pokud jde o nápojové lahve uvedené v části F
přílohy, každý členský stát zajistí, aby:
a) od roku 2025 nápojové lahve uvedené v části F
přílohy, které se vyrábějí z polyethylentereftalátu
jakožto hlavní složky (dále jen „PET lahve“),
obsahovaly alespoň 25 % recyklovaných plastů,
vypočítáno jako průměr pro všechny PET lahve
uvedené na trh na území daného členského státu;
a
b) od roku 2030 nápojové lahve uvedené v části F
přílohy obsahovaly alespoň 30 % recyklovaných
plastů, vypočítáno jako průměr pro všechny
takové nápojové lahve uvedené na trh na území
daného členského státu.
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.
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za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února
následujícího roku. Ohlášení se činí prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v
oblasti životního prostředí nebo datové schránky
Ministerstva životního prostředí 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 a o změně některých
zákonů.“.
Čl. III bod 32 32. V § 13a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, 32019L0904
(§ 13 odst. 2 které včetně poznámky pod čarou č. 36 znějí:
a 3)
„(2) Podnikatel, který prostřednictvím použití prostředků
komunikace na dálku36) prodává přímo spotřebitelům nebo
jiným konečným uživatelům do České republiky z jiného
státu, kde je usazen, jednorázové plastové obaly nebo
obalové prostředky uvedené v částech C nebo D přílohy č.
4 k tomuto zákonu, je povinen určit si za účelem plnění
povinností stanovených tímto zákonem pověřeného
zástupce.
(3) Osoba usazená v České republice, která dodává
jednorázové plastové obaly nebo obalové prostředky
uvedené v částech C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku36) přímo
spotřebitelům nebo jiným konečným uživatelům do jiného
členského státu, je povinna v souladu s právními předpisy
tohoto členského státu určit si svého pověřeného zástupce
za účelem plnění povinností vyplývajících z právních
předpisů tohoto členského státu ve vztahu k těmto
jednorázovým
plastovým
obalům
nebo
obalovým
prostředkům.
____________________
12) § 1820 zákona č. 89/2012 Sb.
Čl. III bod 39 39. Za § 15a se vkládá nový § 15b, který včetně nadpisu 32019L0904
(§ 15b)
zní:
„§ 15b

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 odpovědnou za
plnění povinností uvedeného výrobce podle této
směrnice.

Čl. 4 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k
dosažení ambiciózního a setrvalého snížení
spotřeby plastových výrobků na jedno použití
uvedených v části A přílohy v souladu s celkovými
cíli unijní politiky v oblasti odpadů, a to zejména
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Zvláštní ustanovení o obalových prostředcích
(1) Pro osobu uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obalové prostředky uvedené v části D přílohy č. 4 k
tomuto zákonu platí ve vztahu k těmto obalovým
prostředkům obdobně práva a povinnosti osoby uvádějící
na trh nebo do oběhu obaly stanovené v § 10 až 13.

předcházením vzniku odpadů, která povedou k
výraznému zvrácení trendů rostoucí spotřeby.
Těmito opatřeními musí být dosaženo do roku
2026 měřitelného kvantitativního snížení spotřeby
plastových výrobků na jedno použití uvedených v
části A přílohy na území daného členského státu
ve srovnání s rokem 2022.

(2) Pro osobu uvádějící na trh nebo do oběhu obalové
prostředky podle odstavce 1 platí ve vztahu k těmto
obalovým prostředkům obdobně povinnosti stanovené v §
15 odst. 1; tyto povinnosti neplatí pro osobu, která má
uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění pro všechny obalové
prostředky, jež uvádí na trh nebo do oběhu. Osoba
uvádějící na trh nebo do oběhu obalové prostředky podle
odstavce 1 vede průběžnou evidenci podle § 15 odst. 1
písm. a) tak, že vede pouze evidenci množství obalových
prostředků uvedených na trh nebo do oběhu.

Členské státy do 3. července 2021 vypracují popis
opatření, jež přijaly podle prvního pododstavce,
předají tento popis Komisi a zveřejní jej. Členské
státy začlení opatření uvedená v popisu do plánů
nebo programů uvedených v článku 11 při první
následné aktualizaci těchto plánů nebo programů
v souladu s příslušnými legislativními akty Unie
upravujícími tyto plány nebo programy nebo do
jakýchkoli jiných
programů
vypracovaných
konkrétně za tímto účelem.

(3) Pro účely hlav III až VII tohoto zákona, s výjimkou § 23,
se na obalové prostředky podle odstavce 1 hledí jako na
obaly.“.

Opatření mohou zahrnovat vnitrostátní cíle
snížení spotřeby, opatření zajišťující, aby byly v
místě prodeje konečnému spotřebiteli k dispozici
opakovaně použitelné alternativy plastových
výrobků na jedno použití uvedených v části A
přílohy, ekonomické nástroje, jako jsou nástroje
zajišťující, aby se tyto plastové výrobky na jedno
použití neposkytovaly v místě prodeje konečnému
spotřebiteli zdarma, a dohody ve smyslu čl. 17
odst. 3. Členské státy mohou stanovit omezení
týkající se uvádění na trh odchylně od článku 18
směrnice 94/62/ES za účelem předcházení tomu,
aby se takové výrobky staly odhozenými odpadky,
k zajištění nahrazení těchto výrobků alternativami,
které jsou opětovně použitelné nebo neobsahují
plasty. Opatření se mohou lišit v závislosti na
dopadu plastových výrobků na jedno použití na
životní prostředí v průběhu jejich životního cyklu,
a to i poté, co se stanou odhozenými odpadky.
Opatření přijatá podle tohoto odstavce musí být
přiměřená a nediskriminační. Členské státy tato
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opatření oznámí Komisi v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535
(23), pokud to uvedená směrnice vyžaduje.

Čl. III bod 45 45. V § 21 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno 32019L0904
[§ 21 odst. 1 h), které zní:
písm. h)]
„h) dosahovat stanovené minimální úrovně zpětného
odběru odpadu z obalů uvedených v části B přílohy č. 4 k
tomuto zákonu, na něž se vztahují jí uzavřené smlouvy
o sdruženém plnění, podle § 10 odst. 5,“.

Pro dosažení souladu s prvním pododstavcem
tohoto odstavce každý členský stát sleduje
plastové výrobky na jedno použití uvedené v části
A přílohy, jež byly uvedeny na trh, a opatření
přijatá ke snížení jejich spotřeby a podá Komisi
zprávu o dosaženém pokroku v souladu s
odstavcem 2 tohoto článku a s čl. 13 odst. 1 za
účelem stanovení závazných kvantitativních cílů
Unie pro snížení spotřeby.
Čl. 9 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k
zajištění tříděného sběru za účelem recyklace:
a) do roku 2025 množství odpadu z plastových
výrobků na jedno použití uvedených v části F
přílohy, které se rovná 77 % těchto plastových
výrobků na jedno použití uvedených na trh v
daném roce podle hmotnosti;
b) do roku 2029 množství odpadu z plastových
výrobků na jedno použití uvedených v části F
přílohy, které se rovná 90 % těchto plastových
výrobků na jedno použití uvedených na trh v
daném roce podle hmotnosti.
Má se za to, že množství plastových výrobků na
jedno použití uvedených v části F přílohy, které
jsou v členském státě uvedeny na trh, je shodný s
množstvím odpadu, včetně odpadu odhozeného
mimo místa určená k jeho odkládání, které vzniklo
ve stejném roce v daném členském státě.
K dosažení tohoto cíle mohou členské státy mimo
jiné:
a) zavést zálohové systémy;
b) stanovit cíle pro tříděný sběr pro příslušné
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systémy rozšířené odpovědnosti výrobce.

Čl. III bod 47 47. V § 21 odst. 1 písmeno k) zní:
32008L0098
[§ 21 odst. 1
ve znění
písm. k)]
„k) zajistit, aby výše peněžních příspěvků hrazených 32018L0851
osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu za účelem
zajištění sdruženého plnění pokrývala
1. náklady na zpětný odběr obalů a odpadů z obalů, jejich
následnou přepravu a zpracování,
2. náklady na dosažení požadovaného rozsahu recyklace a
celkového využití odpadu z obalů podle rozhodnutí o
autorizaci, se zohledněním ekonomické hodnoty materiálů
získaných z odpadů z obalů a z nevyplacených záloh podle
§ 9 odst. 1,
3. náklady vynaložené obcemi na úklid odpadu z
jednorázových plastových obalů uvedených v částech C a D
přílohy č. 4 k tomuto zákonu, kterého se osoby zbavují
mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou
přepravu a zpracování tohoto odpadu,
4. náklady na osvětovou činnost podle § 11,
5. náklady na vedení evidencí podle § 23 odst. 1,
6. náklady na tvorbu rezervy podle § 21a a
7. běžné administrativní náklady nutné k zajištění činnosti
autorizované společnosti,“.

První pododstavec se použije, aniž je dotčen čl.
10 odst. 3 písm. a) směrnice 2008/98/ES.
Čl. 8a odst. 4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k
4 písm. a)
zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené
[Čl. 1 odst. výrobci za účelem dodržení jejich povinností
9 bod 4]
spojených s rozšířenou odpovědností výrobce:
a) pokrývaly u výrobků, jež výrobci uvádějí na trh
v dotčeném členském státě, tyto náklady:
—
náklady na tříděný sběr odpadů a na jejich
následnou přepravu a zpracování, včetně
zpracování, které je nezbytné pro dodržení cílů
Unie týkajících se nakládání s odpady, a náklady
nezbytné ke splnění ostatních cílů uvedených v
odst. 1 písm. b) se zohledněním příjmů z
opětovného použití, z prodeje druhotných surovin
získaných z jejich výrobků a z nerozdělených
uložených plateb,
—
náklady na poskytování odpovídajících
informací držitelům odpadů v souladu s
odstavcem 2,
—
náklady na shromažďování a vykazování
údajů v souladu s odst. 1 písm. c).

32019L0904

Toto písmeno se nepoužije na systémy rozšířené
odpovědnosti
výrobce
zavedené
směrnicí
2000/53/ES, 2006/66/ES nebo 2012/19.
Čl. 4 odst. 1 2. Členské státy zajistí, aby výrobci plastových
výrobků na jedno použití uvedených v oddíle I
části E přílohy této směrnice pokrývali náklady
podle ustanovení o rozšířené odpovědnosti
výrobce obsažených ve směrnicích 2008/98/ES a
94/62/ES, a nejsou-li zahrnuty již v uvedených
směrnicích, aby pokrývali tyto náklady:
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a) náklady na osvětová opatření podle článku 10
této směrnice týkající se uvedených výrobků;
b) náklady na sběr odpadu z těch výrobků, které
jsou vyhozeny v rámci veřejných systémů sběru
odpadu,
včetně
infrastruktury
a
jejího
provozování, a na následnou přepravu a
zpracování tohoto odpadu; a

Čl. III bod 49 49. V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, 32019L0904
(§ 21 odst. 3) které znějí:
(…)
(3) Metodiku výpočtu nákladů na úklid odpadu podle
odstavce 1 písm. k) bodu 3 musí autorizovaná společnost
vypracovat na základě průměrných nákladů zjišťovaných
podle odstavce 1 písm. i) bodu 2 tak, aby odrážela reálné
náklady na úklid odpadu a tyto náklady nebyly stanoveny v
nepřiměřené výši. Tuto metodiku autorizovaná společnost
zveřejní na svých internetových stránkách.“.

Čl. III bod 63 63. V § 44 odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena 32019L0904
[§ 44 odst. 2 h) až j), která znějí:
písm. h) až
j)]
„h) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu
jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k
tomuto zákonu, nedosáhne stanovené minimální úrovně
zpětného odběru odpadu z těchto obalů podle § 10 odst. 5,

c) náklady na úklid odpadků vznikajících z
uvedených výrobků a na následnou přepravu a
zpracování těchto odpadků.
Čl. 8 odst. 4 4. 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.

Čl. 14

Komise po konzultaci s členskými státy zveřejní
pokyny ohledně kritérií týkajících se nákladů na
odklízení odpadků podle odstavců 2 a 3.
Sankce
Členské státy stanoví sankce za porušení
vnitrostátních ustanovení přijatých podle této
směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské
státy tyto sankce a opatření oznámí Komisi do 3.
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i) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obaly uvedené v částech C nebo D přílohy č. 4 k
tomuto zákonu neuhradí obci náklady podle § 10a odst. 1
nebo nesplní některou z povinností podle § 10a odst. 2
nebo 3,

července 2021 a neprodleně jí oznámí i všechny
jejich následné změny.

j) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obaly
neprovádí osvětovou činnost podle § 11 odst. 1 až 3,“.
Čl. III bod 64 64. V § 44 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), 32019L0904
[§ 44 odst. 2 které zní:
písm. l)]
„l) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto
zákonu nezajistí povinný obsah recyklovaných plastů v
obalu podle § 12a odst. 1 nebo neohlásí množství
recyklovaných plastů, které použila v obalech podle § 12a
odst. 3,“.

Čl. 14

Sankce

Čl. III bod 65 65. V § 44 odst. 2 se za písmeno m) vkládá nové písmeno 32019L0904
[§ 44 odst. 2 n), které zní:
písm. n)]
„n) v rozporu s § 13a odst. 2 nebo 3 si neurčí pověřeného
zástupce nebo si ho určí v rozporu s § 13a odst. 4 nebo 5,“.

Čl. 14

Členské státy stanoví sankce za porušení
vnitrostátních ustanovení přijatých podle této
směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské
státy tyto sankce a opatření oznámí Komisi do 3.
července 2021 a neprodleně jí oznámí i všechny
jejich následné změny.
Sankce

Čl. III bod 67 67. V § 44 odst. 3 se za písmeno l) vkládá nové písmeno 32019L0904
[§ 44 odst. 2 m), které zní:
písm. m)]
„m) nedosáhne stanovené minimální úrovně zpětného
odběru odpadu z obalů podle
§ 21 odst. 1 písm. h),“.

Čl. 14

Členské státy stanoví sankce za porušení
vnitrostátních ustanovení přijatých podle této
směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské
státy tyto sankce a opatření oznámí Komisi do 3.
července 2021 a neprodleně jí oznámí i všechny
jejich následné změny.
Sankce

Čl. III bod 75 75. V § 44 odst. 3 se za písmeno t) vkládá nové písmeno
[§ 44 odst. 3 u), které zní:

Čl. 14

Členské státy stanoví sankce za porušení
vnitrostátních ustanovení přijatých podle této
směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské
státy tyto sankce a opatření oznámí Komisi do 3.
července 2021 a neprodleně jí oznámí i všechny
jejich následné změny.
Sankce

32019L0904
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písm. u)]
„u) nevypracuje metodiku způsobem podle § 21 odst. 3
nebo ji nezveřejní na svých internetových stránkách,“.

Čl. III bod 85
(Příloha č. 4)

„Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb. 32019L0904
Jednorázové plastové obaly a obalové prostředky, na
které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na
životní prostředí
Část A
Jednorázové plastové obaly, ke kterým se vztahuje
požadavek připevněného uzávěru nebo víčka
Nádoby na nápoje o objemu až 3 litry, tj. nádoby, které se
používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve, včetně
jejich uzávěrů a víček, a nápojové obaly z kompozitních
materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou
a) skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které
mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, a
b) nádob na nápoje určených a používaných na
potraviny pro zvláštní lékařské účely podle čl. 2
písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 609/2013, které jsou v kapalné formě.

Členské státy stanoví sankce za porušení
vnitrostátních ustanovení přijatých podle této
směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské
státy tyto sankce a opatření oznámí Komisi do 3.
července 2021 a neprodleně jí oznámí i všechny
jejich následné změny.
Příloha

Příloha
(část A, C,
E I., F, G
ČÁST A
body 1 až 4, Plastové výrobky na jedno použití, na které se
8)
vztahuje článek 4 o snížení spotřeby

1) Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a
víček;
2) Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou
krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k
pojmutí potravin, které:
a) jsou určeny k okamžité spotřebě, a to buď na
místě, nebo k odnesení s sebou,
b) jsou obvykle spotřebovávány z této nádoby a
c) jsou připraveny ke spotřebě bez jakékoli další
přípravy, jako je vaření nebo ohřívání,
včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé
občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité
spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a
sáčků a balení obsahujících potraviny.
ČÁST C
Plastové výrobky na jedno použití, na které se
vztahuje čl. 6 odst. 1 až 4 o požadavcích na
výrobky

Část B
Jednorázové plastové obaly, ke kterým se vztahují
požadavky na minimální úroveň zpětného odběru a
obsah recyklovatelného plastu
Nápojové lahve o objemu až 3 litry, včetně jejich uzávěrů a
víček, s výjimkou

Nádoby na nápoje o objemu až tři litry, tj. nádoby,
jež se používají k pojmutí kapalin, např. nápojové
lahve včetně jejich uzávěrů a víček a nápojové
obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich
uzávěrů a víček, avšak nikoli:
a) skleněné nebo kovové nádoby na nápoje, které
mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu;
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a) skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které
mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, a
b) nápojových lahví určených a používaných na
potraviny pro zvláštní lékařské účely podle čl. 2
písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 609/2013, které jsou v kapalné formě.
Část C
Jednorázové plastové obaly a obalové prostředky, ke
kterým se vztahují požadavky na úhradu nákladů na
úklid odpadu, osvětovou činnost a na určení
pověřeného zástupce
1. Sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu, které
obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě z těchto
sáčků nebo balení bez jakékoli další přípravy.
2. Nádoby na nápoje o objemu až 3 litry, tj. nádoby, jež se
používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve, včetně
jejich uzávěrů a víček, a nápojové obaly z kompozitních
materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou
skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které mají
uzávěry a víčka vyrobené z plastu, včetně jejich uzávěrů
a víček.
3. Plastové odnosné tašky.
Část D
Jednorázové plastové obaly a obalové prostředky, ke
kterým se vztahují požadavky na úhradu nákladů na
úklid odpadu, osvětovou činnost, na určení pověřeného
zástupce a požadavky podle § 15b
1. Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček.
2. Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s
víkem či bez něj, jež se používají
k pojmutí potravin, které jsou
a) určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě,

b) nádoby na nápoje určené a používané na
potraviny pro zvláštní lékařské účely ve smyslu čl.
2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 609/2013 (3), které jsou v kapalné
formě.
ČÁST E
I. Plastové výrobky na jedno použití, na které se
vztahuje čl. 8 odst. 2 o rozšířené odpovědnosti
výrobce
1) Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou
krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k
pojmutí potravin, které:
a) jsou určeny k okamžité spotřebě, a to buď na
místě, nebo k odnesení s sebou,
b) jsou obvykle spotřebovávány z této nádoby a
c) jsou připraveny ke spotřebě bez jakékoli další
přípravy, jako je vaření nebo ohřívání,
včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé
občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité
spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a
sáčků a balení obsahujících potraviny;
2) Sáčky a balení zhotovené z pružného
materiálu, které obsahují potraviny určené k
okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez
jakékoli další přípravy;
3) Nádoby na nápoje o objemu až tři litry, tj.
nádoby, jež se používají k pojmutí kapalin, např.
nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček a
nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně
jejich uzávěrů a víček, avšak nikoli skleněné nebo
kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry a
víčka vyrobené z plastu;
4) Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a
víček;
5) Lehké plastové nákupní tašky ve smyslu čl. 3
bodu 1c směrnice 94/62/ES.
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nebo k odnesení s sebou,
b) obvykle spotřebovávány z této nádoby a
c) připraveny ke spotřebě bez jakékoli další
přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob
na potraviny používaných pro rychlé občerstvení
nebo jiná jídla připravená k okamžité spotřebě, s
výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení
obsahujících potraviny.“.

ČÁST F
Plastové výrobky na jedno použití, na které se
vztahuje článek 9 o tříděném sběru a čl. 6 odst. 5
o požadavcích na výrobky
Nápojové lahve o objemu až tři litry, včetně jejich
uzávěrů a víček, avšak nikoli:
a) skleněné nebo kovové nádoby na nápoje, které
mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu,
b) nápojové lahve určené a používané na
potraviny pro zvláštní lékařské účely ve smyslu čl.
2 písm. g) nařízení (EU) č. 609/2013, které jsou v
kapalné formě.
ČÁST G
Plastové výrobky na jedno použití, na které se
vztahuje článek 10 o osvětových opatřeních
1) Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou
krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k
pojmutí potravin, které:
a) jsou určeny k okamžité spotřebě, a to buď na
místě, nebo k odnesení s sebou,
b) jsou obvykle spotřebovávány z příslušné
nádoby a
c) jsou připraveny ke spotřebě bez jakékoli další
přípravy, jako je vaření nebo ohřívání,
včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé
občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité
spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a
sáčků a balení obsahujících potraviny;
2) Sáčky a balení zhotovené z pružného
materiálu, které obsahují potraviny určené k
okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez
jakékoli další přípravy;
3) Nádoby na nápoje o objemu až tři litry, tj.
nádoby, jež se používají k pojmutí kapalin, např.
nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček a
nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně
jejich uzávěrů a víček, avšak nikoli skleněné nebo
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kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry
víčka vyrobené z plastu, včetně jejich uzávěrů
víček;
4) Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů
víček;
(…)
8) Lehké plastové nákupní tašky ve smyslu čl.
bodu 1c směrnice 94/62/ES;
Čl. IV body
1, 2, 4 a 5

Čl. IV
32019L0904
Přechodná ustanovení
1. Bylo-li autorizované společnosti vydáno rozhodnutí o
autorizaci před 4. červencem 2018, přizpůsobí svou činnost
tak, aby splňovala požadavky vyplývající ze zákona č.
477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2022.
2. Ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 477/2001 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí
autorizované společnosti za rok 2022. Ustanovení § 23
odst. 1 písm. g) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije
při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za
rok 2023.
(…)

Čl. 13 odst.
1

a
a
a

3

1. Každý členský stát podává Komisi za každý
kalendářní rok zprávu obsahující:
a) údaje o plastových výrobcích na jedno použití
uvedených v části A přílohy, které byly
každoročně uvedeny na trh daného členského
státu, s cílem doložit snížení spotřeby v souladu s
čl. 4 odst. 1;
b) informace o opatřeních přijatých
členským státem pro účely čl. 4 odst. 1;

daným

c) údaje o plastových výrobcích na jedno použití
uvedených v části F přílohy, které byly
každoročně v daném členském státě sebrány v
rámci tříděného sběru, s cílem doložit dosažení
cílů pro tříděný sběr podle čl. 9 odst. 1;

4. Povinnost podle § 10a zákona č. 477/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije
pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové
plastové obaly uvedené v částech C nebo D přílohy č. 4 k
tomuto zákonu ode dne 1. ledna 2023. Autorizovaná
společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci po dni
4. července 2018, přizpůsobí svou činnost do 30. června
2024 tak, aby mohla zajišťovat plnění této povinnosti v
rámci sdruženého plnění.

d) údaje o lovných zařízeních obsahujících plasty
uvedených každoročně v daném členském státě
na trh, jakož i o každoročně sebraných odpadních
lovných zařízeních v daném členském státě;

5. Ustanovení § 12a odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
poprvé použije při ohlašování množství recyklovaných
plastů použitých v jednorázových plastových obalech

f) 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.

e) informace o obsahu recyklovaných materiálů v
nápojových lahvích uvedených v části F přílohy s
cílem doložit dosažení cílů stanovených v čl. 6
odst. 5; a
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uvedených v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu za rok
2023.

Členské státy předkládají údaje a informace
elektronicky
do
18
měsíců
od
konce
vykazovaného roku, za který byly shromážděny.
Údaje a informace jsou předkládány ve formátu,
který stanoví Komise v souladu s odstavcem 4
tohoto článku.

Čl. 17 odst.
1

Prvním vykazovaným obdobím je kalendářní rok
2022 s výjimkou prvního pododstavce písm. e) a
f), u nichž je prvním vykazovaným obdobím
kalendářní rok 2023.
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.

Čl. VIII

Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s
výjimkou ustanovení

32019L0904

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBY3CZST9)

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
a) čl. III bodu 32, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2024, a
b) čl. III bodu 13, které nabývá účinnosti dnem 1. července
2024.

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.
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.
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.
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Číslo předpisu EU (kód CELEX)
31994L0062
32008L0098
32015L0720
32018L0851
32019L0904

Název předpisu EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových
odpadech
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení
některých směrnic
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice
94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice
2008/98/ES o odpadech
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých
plastových výrobků na životní prostředí

