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ZÁKON

ze dne 10. srpna 2022

o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vy-
braných plastových výrobků,

b) práva a povinnosti výrobců při uvedení vybra-
ných plastových výrobků na trh,

c) práva a povinnosti související s nakládáním s od-
padem z vybraných plastových výrobků a

d) působnost správních orgánů v oblasti předchá-
zení vzniku odpadu z vybraných plastových
výrobků a v oblasti práv a povinností souvise-
jících s nakládáním s odpadem z vybraných
plastových výrobků.

§ 2

Působnost zákona

(1) Tento zákon se použije na vybrané plastové
výrobky bez ohledu na to, zda jsou na trh uváděny
samostatně nebo jako součást nebo příslušenství ji-
ných výrobků.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se
na předcházení vzniku odpadu z vybraných plasto-
vých výrobků a na nakládání s vybranými plasto-
vými výrobky, které se staly odpadem, zákon o od-
padech.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se
pro vybraný plastový výrobek, který je obalem nebo
obalovým prostředkem, zákon o obalech.

§ 3

Základní pojmy

(1) Plastem se pro účely tohoto zákona rozumí
materiál tvořený polymerem podle čl. 3 bodu 5 na-
řízení (ES) č. 1907/20062), k němuž mohou být
přidány přísady nebo další látky a který může
být hlavní strukturní složkou konečných výrobků.
Plastem není materiál tvořený chemicky neuprave-
nými přírodními polymery.

(2) Vybraným plastovým výrobkem se pro
účely tohoto zákona rozumí

a) výrobek uvedený v částech A až D přílohy k to-
muto zákonu, který je vyroben zcela nebo čás-
tečně z plastu a který není vyroben, navržen
nebo uváděn na trh tak, aby mohl být během
svého životního cyklu

1. vícekrát využit nebo mohl projít několika
cykly tím, že bude vrácen výrobci k opětov-
nému naplnění, nebo

2. opětovně použit ke stejnému účelu, ke kte-
rému byl určen,
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých
směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) 1357/2014, směrnice Komise (EU) 2015/1127, nařízení Rady (EU) 2017/997
a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých
plastových výrobků na životní prostředí.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/
/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.



b) lovné zařízení obsahující plast, nebo
c) výrobek z oxo-rozložitelného plastu.

(3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) oxo-rozložitelným plastem plastové materiály,
které obsahují přísady, jež prostřednictvím oxi-
dace způsobují rozpad plastového materiálu na
mikročástice nebo chemický rozklad,

b) výrobcem

1. podnikatel usazený v České republice, který
bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití
prostředků komunikace na dálku3), vyrábí,
plní, prodává nebo dováží a uvádí na trh vy-
brané plastové výrobky, naplněné nebo ne-
naplněné, s výjimkou osoby vykonávající ry-
bolovnou činnost podle čl. 4 bodu 28 naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1380/20134), nebo

2. podnikatel, který prostřednictvím použití
prostředků komunikace na dálku3) prodává
přímo konečným uživatelům do České re–
publiky z jiného státu, kde je usazen, vy-
brané plastové výrobky, naplněné nebo ne-
naplněné, s výjimkou osoby vykonávající ry-
bolovnou činnost podle čl. 4 bodu 28 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1380/20134),

c) lovným zařízením jakákoli část nebo součást za-
řízení, která se používá při rybolovu nebo v ak-
vakultuře k zasažení, zachycení nebo chovu
biologických mořských zdrojů nebo která pluje
na mořské hladině a používá se za účelem při-
lákat a ulovit nebo chovat tyto biologické moř-
ské zdroje,

d) uvedením na trh první úplatné nebo bezúplatné
dodání vybraného plastového výrobku na
území České republiky v rámci podnikání k dis-
tribuci, spotřebě nebo použití nebo dovoz vy-
braného plastového výrobku,

e) uvedením do oběhu každé úplatné nebo bez-
úplatné dodání vybraného plastového výrobku
na území České republiky k distribuci, spotřebě
nebo použití po jeho uvedení na trh,

f) dovozem propuštění vybraného plastového vý-
robku ze země mimo Evropskou unii na území
České republiky do celního režimu volného
oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, dočas-
ného použití nebo uskladnění v celním skladu,

g) konečným uživatelem osoba užívající vybraný
plastový výrobek, než se stal odpadem a než
byl odevzdán osobě oprávněné k jeho převzetí,

h) kolektivním systémem systém plnící povinnosti
výrobců vytvořený výhradně výrobci vybra-
ných plastových výrobků uvedených v části D
přílohy k tomuto zákonu,

i) provozovatelem kolektivního systému práv-
nická osoba, která provozuje kolektivní systém
na základě oprávnění vydaného podle tohoto
zákona,

j) členským státem členský stát Evropské unie
nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském
hospodářském prostoru.

§ 4

Způsoby plnění povinností výrobcem

(1) Výrobce plní povinnosti podle § 7, 8 ne-
bo 10a samostatně, svým jménem a na vlastní ná-
klady, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Výrobce plní povinnosti podle § 9 nebo 10

a) samostatně, svým jménem a na vlastní náklady,
nebo

b) v kolektivním systému, a to na základě písemně
uzavřené smlouvy o zajištění plnění povinností
výrobce (dále jen „smlouva o kolektivním
plnění“) s provozovatelem kolektivního systé-
mu; to neplatí, jde-li o výrobce podle od-
stavce 3. Odpovědnost výrobce za plnění těchto
povinností nezaniká, pokud provozovatel ko-
lektivního systému jejich plnění nezajistí.

(3) Výrobce vybraných plastových výrobků
uvedených v bodu 4 části C přílohy k tomuto zá-
konu nebo lovných zařízení obsahujících plast plní
povinnosti podle § 9 samostatně, svým jménem a na
vlastní náklady.
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3) § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice,

o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES)
č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES, v platném znění.



§ 5

Pověřený zástupce

(1) Není-li výrobce usazen v České republice,
je oprávněn si za účelem plnění povinností stanove-
ných tímto zákonem určit pověřeného zástupce.

(2) Výrobce podle § 3 odst. 3 písm. b) bodu 2,
který prodává vybrané plastové výrobky uvedené
v části D přílohy k tomuto zákonu nebo lovná za-
řízení obsahující plast přímo konečným uživatelům
do České republiky z jiného státu, kde je usazen, je
povinen určit si za účelem plnění povinností stano-
vených tímto zákonem pověřeného zástupce.

(3) Osoba usazená v České republice, která do-
dává vybrané plastové výrobky uvedené v části D
přílohy k tomuto zákonu nebo lovná zařízení ob-
sahující plast prostřednictvím prostředků komuni-
kace na dálku3) přímo konečným uživatelům do ji-
ného členského státu, je povinna v souladu s právními
předpisy tohoto členského státu určit si pověřeného
zástupce za účelem plnění povinností vyplývajících
z právních předpisů tohoto členského státu ve
vztahu k těmto vybraným plastovým výrobkům.

(4) Pověřeného zástupce lze určit pouze na zá-
kladě písemné smlouvy. Pověřeným zástupcem po-
dle odstavce 1 nebo 2 může být pouze osoba opráv-
něná k podnikání, která je usazená v České re-
publice. Pověřeným zástupcem podle odstavce 1 ne-
bo 2 nelze určit provozovatele kolektivního systé-
mu; plnění povinností výrobce pověřeným zástup-
cem v kolektivním systému tím není dotčeno.

(5) Pověřený zástupce podle odstavce 1 nebo 2
plní všechny povinnosti výrobce stanovené tímto zá-
konem.

ČÁST DRUHÁ

OPATŘENÍ K OMEZENÍ DOPADU
VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

§ 6

Zákaz uvádění některých vybraných plastových
výrobků na trh a do oběhu

Právnická nebo podnikající fyzická osoba nesmí
uvádět na trh nebo do oběhu vybrané plastové vý-
robky uvedené v části A přílohy k tomuto zákonu
nebo výrobky z oxo-rozložitelného plastu.

§ 7

Evidence vybraných plastových výrobků
uvedených na trh

(1) Výrobce vybraných plastových výrobků
uvedených v částech B až D přílohy k tomuto zá-
konu nebo lovných zařízení obsahujících plast je po-
vinen vést evidenci množství těchto vybraných plas-
tových výrobků, které uvedl na trh, a to v hmotnost-
ních jednotkách. Evidence se nevede pro vybrané
plastové výrobky uvedené v bodě 5 části B přílohy
k tomuto zákonu.

(2) Výrobce podle odstavce 1 je povinen

a) uchovávat údaje z evidence podle odstavce 1 po
dobu 5 let,

b) ohlašovat údaje z evidence podle odstavce 1
za uplynulý kalendářní rok nejpozději do
15. února následujícího roku Ministerstvu ži-
votního prostředí (dále jen „ministerstvo“), po-
kud nemá uzavřenu smlouvu o kolektivním
plnění s provozovatelem kolektivního systému
pro dané vybrané plastové výrobky, a

c) předložit v rámci kontroly na požádání České
inspekce životního prostředí (dále jen „in-
spekce“) dokumenty dokládající pravdivost
a úplnost údajů uvedených v evidenci.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah
a způsob vedení evidence podle odstavce 1 a ohlašo-
vání údajů z této evidence.

§ 8

Označování vybraných plastových výrobků

(1) Výrobce zajistí, aby každý vybraný plas-
tový výrobek uvedený v části B přílohy k tomuto
zákonu, který uvádí na trh, byl na svém obalu nebo
na výrobku samotném opatřen viditelným, jasně či-
telným a nesmazatelným označením, které koneč-
ným uživatelům poskytne informace o

a) vhodných postupech nakládání s vybraným
plastovým výrobkem, který se stal odpadem,
nebo o způsobech zbavování se tohoto odpadu,
kterých je třeba se v souladu s hierarchií způ-
sobů nakládání s odpady u daného vybraného
plastového výrobku vyvarovat, a

b) přítomnosti plastů ve vybraném plastovém vý-
robku a z toho vyplývajících negativních dopa-
dech zbavování se odpadu z tohoto vybraného
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plastového výrobku mimomísta určená k odklá-
dání odpadu na životní prostředí.

(2) Označování vybraných plastových výrobků
podle odstavce 1 výrobce zajistí podle prováděcího
nařízení Komise (EU) 2020/21515).

§ 9

Osvětová činnost

(1) Výrobce vybraných plastových výrobků
uvedených v části C přílohy k tomuto zákonu nebo
lovných zařízení obsahujících plast je povinen pro-
vádět osvětovou činnost zaměřenou na informování
konečného uživatele a změnu spotřebitelského cho-
vání za účelem snížení množství odpadu z vybraných
plastových výrobků jím uváděných na trh, kterého
se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená
k jeho odkládání.

(2) Výrobce podle odstavce 1 je povinen v rámci
osvětové činnosti informovat konečné uživatele
zejména prostřednictvím informačních kampaní o

a) dostupnosti opětovně použitelných alternativ
a systémech opětovného použití vybraných
plastových výrobků, vhodných způsobech na-
kládání s odpady z vybraných plastových vý-
robků a o osvědčených postupech řádného na-
kládání s odpady, které neohrožují lidské zdraví
a nepoškozují životní prostředí,

b) negativních dopadech zbavování se odpadu
z vybraných plastových výrobků mimo místa
určená k jeho odkládání na životní prostředí,
zejména na mořské prostředí, a

c) dopadu nevhodných způsobů zbavování se od-
padu z vybraných plastových výrobků na kana-
lizační síť.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální
rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce podle od-
stavců 1 a 2 a její zaměření na konkrétní cílové sku-
piny konečných uživatelů.

§ 10

Úhrada nákladů obcí výrobcem

(1) Výrobce vybraných plastových výrobků

uvedených v bodu 1 části D přílohy k tomuto zá-
konu je povinen

a) hradit obcím na základě písemné smlouvy ná-
klady vynaložené na

1. úklid odpadu z těchto vybraných plastových
výrobků, jehož se koneční uživatelé zbavují
mimo místa určená k jeho odkládání, a na
následnou přepravu a zpracování tohoto od-
padu a

2. soustřeďování odpadu z těchto vybraných
plastových výrobků v rámci obecního systé-
mu odpadového hospodářství ve společných
sběrných nádobách na směsný komunální
odpad, včetně speciálních sběrných nádob
na odpad z těchto vybraných plastových vý-
robků, umístěných na veřejných prostran-
stvích (dále jen „společné sběrné nádoby na
směsný komunální odpad“), jeho přepravu
a zpracování a

b) zaslat ministerstvu údaje, lze-li po výrobci zís-
kání takových údajů spravedlivě požadovat,
o množství odpadu z těchto vybraných plasto-
vých výrobků soustřeďovaného v rámci obec-
ních systémů odpadového hospodářství ve spo-
lečných sběrných nádobách na směsný komu-
nální odpad v obcích, s nimiž má uzavřenu
smlouvu podle písmene a), za uplynulý kalen-
dářní rok do 30. června následujícího roku.

Obec, se kterou má výrobce uzavřenou smlouvu
o úhradě nákladů obci podle písmene a), poskytne
výrobci součinnost k získání těchto údajů.

(2) Výrobce vybraných plastových výrobků
uvedených v bodu 2 nebo 3 části D přílohy k tomuto
zákonu je povinen na základě písemné smlouvy hra-
dit obcím náklady vynaložené na úklid odpadu
z těchto vybraných plastových výrobků, jehož se
koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho
odkládání, a na následnou přepravu a zpracování to-
hoto odpadu.

(3) Výrobce vybraných plastových výrobků
uvedených v bodech 1 až 3 části D přílohy k tomuto
zákonu je povinen uzavřít smlouvu o úhradě ná-
kladů obci podle odstavce 1 nebo 2 s takovým po-
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5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované
specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.



čtem obcí, aby podíl obcí, s nimiž výrobce smlouvu
o úhradě nákladů obci podle odstavce 1 nebo 2 uza-
vřel, činil

a) do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona minimálně 30 % z celkového počtu obcí
v České republice a aby podíl obyvatel žijících
v těchto obcích činil minimálně 30 % z celko-
vého počtu obyvatel České republiky,

b) do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
minimálně 60% z celkového počtu obcí vČeské
republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto
obcích činil minimálně 60 % z celkového počtu
obyvatel České republiky a

c) do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
minimálně 90% z celkového počtu obcí vČeské
republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto
obcích činil minimálně 90 % z celkového počtu
obyvatel České republiky.

V případě výrobce vybraných plastových výrobků
uvedených v bodech 1 až 3 části D přílohy k tomuto
zákonu, který poprvé uvede na trh tyto výrobky po
nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůty podle
písmen a) až c) tohoto odstavce od prvního uvedení
těchto vybraných plastových výrobků na trh.

(4) Pokud návrh na uzavření smlouvy o úhradě
nákladů obci podle odstavce 1 nebo 2 předložený
obci výrobcem odpovídá požadavkům stanoveným
tímto zákonem, zejména co se výše úhrady nákladů
hrazených výrobcem obci týče, poskytne obec vý-
robci součinnost, kterou lze po obci spravedlivě po-
žadovat, směřující k uzavření smlouvy mezi obcí
a výrobcem.

(5) Úhrada nákladů musí být ve smlouvě
o úhradě nákladů obci podle odstavce 1 nebo 2 sjed-
nána a výrobce je povinen ji obci hradit v takové
výši, aby odpovídala skutečným a účelně vynakláda-
ným nákladům obcí na zajišťování činností specifi-
kovaných v odstavcích 1 a 2. Způsob výpočtu
úhrady nákladů výrobce zveřejní na svých interne-
tových stránkách; způsob výpočtu úhrady nákladů je
výrobce povinen pravidelně, nejméně jedenkrát za
kalendářní rok, aktualizovat a zohlednit v něm vývoj
cen v České republice.

§ 10a

Zpětný odběr a zpracování odpadních
lovných zařízení

(1) Výrobce lovných zařízení obsahujících plast
je povinen zajistit bez vazby na koupi nových vý-
robků a bez nároku na úplatu zpětný odběr odpad-
ních lovných zařízení obsahujících plast a jejich
zpracování.

(2) Výrobce podle odstavce 1 vede údaje
o zpětně odebraném množství odpadu z lovných za-
řízení obsahujících plast v hmotnostních jednotkách
a ohlašuje tyto údaje za uplynulý kalendářní rok nej-
později do 15. února následujícího roku minister-
stvu. Tyto údaje je povinen uchovávat po dobu
5 let a na požádání inspekce předložit dokumenty
dokládající jejich pravdivost a úplnost.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah
údajů vedených a ohlašovaných podle odstavce 2.

ČÁST TŘETÍ

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

§ 11

Obecné ustanovení

Pokud se pro účely této hlavy použije obdobně
zákon o výrobcích s ukončenou životností6), rozumí
se

a) vybraným výrobkem vybraný plastový výro-
bek a

b) výrobkem s ukončenou životností odpad z vy-
braných plastových výrobků.

§ 12

Provozování kolektivního systému

(1) Provozovat kolektivní systém lze pouze na
základě oprávnění vydaného ministerstvem.

(2) Provozovatel kolektivního systému může
provozovat pouze jeden kolektivní systém, a to pro
plnění povinností výrobců těch vybraných plasto-
vých výrobků uvedených v části D přílohy k tomuto
zákonu, které společníci nebo akcionáři (dále jen
„společník“) provozovatele kolektivního systému
jako výrobci uvádějí na trh.
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§ 13

Oprávnění k provozování kolektivního systému

(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování
kolektivního systému na základě žádosti osoby,
která splní podmínky pro vydání tohoto oprávnění.
Pro podmínky vydání oprávnění k provozování ko-
lektivního systému se použije obdobně § 35 zákona
o výrobcích s ukončenou životností, s výjimkou § 35
odst. 2 písm. b) a h). Společníky žadatele mohou být
výhradně výrobci vybraných plastových výrobků
uvedených v části D přílohy k tomuto zákonu, pro
které žadatel hodlá zajišťovat kolektivní plnění po-
vinností podle tohoto zákona.

(2) Pro žádost o vydání oprávnění k provozo-
vání kolektivního systému se použije obdobně § 36
zákona o výrobcích s ukončenou životností, s výjim-
kou § 36 odst. 3 písm. f) bodů 2 až 5, § 36 odst. 3
písm. h) a § 36 odst. 3 písm. i) bodu 3. Součástí žá-
dosti jsou dále

a) vzory smluv o úhradě nákladů podle § 15
odst. 6; vzor smlouvy o úhradě nákladů na sou-
střeďování odpadu podle § 15 odst. 4 písm. b)
předkládá pouze žadatel, který hodlá zajišťovat
kolektivní plnění povinností výrobců vybra-
ných plastových výrobků uvedených v bodu 1
části D přílohy k tomuto zákonu, a

b) návrh způsobu výpočtu úhrady nákladů obcí
podle § 15 odst. 9.

(3) Pro vydání rozhodnutí o žádosti o vydání
oprávnění k provozování kolektivního systému se
použije obdobně § 37 odst. 1 a 2 zákona o výrobcích
s ukončenou životností. Rozhodnutí o vydání
oprávnění k provozování kolektivního systému ob-
sahuje označení druhu vybraných plastových vý-
robků, pro které bude zajišťováno kolektivní plnění
povinností výrobců, a podmínky zajišťování kolek-
tivního plnění stanovené podle projektu zajišťování
kolektivního plnění žadatele.

(4) Pro změnu oprávnění k provozování kolek-
tivního systému se použije obdobně § 38 zákona
o výrobcích s ukončenou životností, s výjimkou
§ 38 odst. 1 písm. c).

(5) Pro oprávnění k provozování kolektivního
systému se použije obdobně § 39 odst. 1 a 2 zákona
o výrobcích s ukončenou životností.

(6) Přestane-li provozovatel kolektivního systé-
mu nebo společník provozovatele kolektivního sy-

stému splňovat některou z podmínek nutných pro
vydání oprávnění k provozování kolektivního systé-
mu, s výjimkou podmínek podle § 35 odst. 2 písm. i)
a j) zákona o výrobcích s ukončenou životností, je
provozovatel kolektivního systému povinen oznámit
bez zbytečného odkladu tuto skutečnost minister-
stvu a současně mu sdělit, jakým způsobem bude
zjednána náprava.

(7) Žádost o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému se podává na formuláři, který
stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 14

Předmět činnosti a omezení provozovatele
kolektivního systému

(1) Pro vymezení předmětu činnosti provozo-
vatele kolektivního systému se použije obdobně § 40
odst. 1 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

(2) Pro omezení provozovatele kolektivního
systému se použije obdobně § 41 odst. 2, 3 a 5
až 8 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

(3) Provozovatel kolektivního systému nesmí
uzavřít s osobou, která k němu nebo jeho společní-
kovi má zvláštní vztah podle odstavce 4, smlouvu,
která by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku
nebyla uzavřena při vynaložení péče řádného hospo-
dáře, nesmí zajišťovat dluhy této osoby ani na ni
bezúplatně převádět majetek. Právní jednání, které
je s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(4) Pro vymezení osob, které mají k provozova-
teli kolektivního systému nebo ke společníkovi pro-
vozovatele kolektivního systému zvláštní vztah, se
použije obdobně § 43 zákona o výrobcích s ukonče-
nou životností.

§ 15

Povinnosti provozovatele kolektivního systému

(1) Pro povinnosti provozovatele kolektivního
systému se použije obdobně § 44 odst. 1 až 3 a 6
zákona o výrobcích s ukončenou životností.

(2) Provozovatel kolektivního systému zveřejní
vzor smlouvy o kolektivním plnění, včetně sazeb pro
výpočet peněžitých plnění na základě této smlouvy,
na svých internetových stránkách nejpozději v den,
kdy takový vzor smlouvy poprvé použije.

(3) Provozovatel kolektivního systému je povi-
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nen do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady
nebo přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu před-
ložit ministerstvu

a) opis aktuálního znění seznamu společníků pro-
vozovatele kolektivního systému s uvedením je-
jich podílu na základním kapitálu a na hlasova-
cích právech, ke dni tohoto rozhodnutí, je-li
provozovatel kolektivního systému společností
s ručením omezeným,

b) výpis z evidence emise zaknihovaných cenných
papírů nebo výpis z evidence imobilizovaných
cenných papírů, pokud jde o emisi akcií provo-
zovatele kolektivního systému, k rozhodnému
dni k učinění tohoto rozhodnutí valné hro-
mady7), nebo opis seznamu všech akcionářů,
kteří jsou vlastníky akcií na jméno, k rozhod-
nému dni pro učinění tohoto rozhodnutí, je-li
provozovatel kolektivního systému akciovou
společností, a

c) zápis z jednání valné hromady, a to minimálně
v rozsahu, v němž se jednání valné hromady
týkalo skutečností zapisovaných do obchod-
ního rejstříku a rozhodování o schválení účetní
závěrky, o úhradě ztráty nebo o schválení pře-
vodu, pachtu nebo zastavení obchodního zá-
vodu, nebo text rozhodnutí přijatého mimo val-
nou hromadu.

(4) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen zajistit, aby výše peněžních příspěvků hrazených
výrobci za účelem zajištění kolektivního plnění po-
krývala

a) náklady skutečně a účelně vynakládané obcemi
na úklid odpadu z vybraných plastových vý-
robků uvedených v části D přílohy k tomuto
zákonu, kterého se koneční uživatelé zbavují
mimo místa určená k jeho odkládání, a na ná-
slednou přepravu a zpracování tohoto odpadu;
tato povinnost se vztahuje pouze k tomu druhu
vybraných plastových výrobků, pro který bylo
provozovateli kolektivního systému vydáno
oprávnění k provozování kolektivního systému,

b) náklady skutečně a účelně vynakládané obcemi
na soustřeďování odpadu z vybraných plasto-
vých výrobků uvedených v bodu 1 části D pří-

lohy k tomuto zákonu v rámci obecního systé-
mu odpadového hospodářství ve společných
sběrných nádobách na směsný komunální od-
pad, jeho přepravu a zpracování; to platí pouze
pro provozovatele kolektivního systému zajiš-
ťujícího kolektivní plnění povinností výrobců
těchto vybraných plastových výrobků,

c) náklady na osvětovou činnost podle § 9,

d) náklady na tvorbu rezervy podle § 18 odst. 1,

e) náklady na vedení evidencí, zpracování a zasílání
ročních zpráv a jejich uchovávání podle § 21 a

f) běžné administrativní náklady nutné k zajištění
činnosti provozovatele kolektivního systému.

(5) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen zjišťovat pro různé velikostní skupiny obcí výši
průměrných skutečně a účelně vynakládaných ná-
kladů obcí na

a) úklid odpadu podle odstavce 4 písm. a) a na ná-
slednou přepravu a zpracování tohoto odpadu;
tato povinnost se vztahuje pouze k tomu druhu
vybraných plastových výrobků v části D pří-
lohy k tomuto zákonu, pro který bylo provo-
zovateli kolektivního systému vydáno opráv-
nění k provozování kolektivního systému, a

b) 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; to platí pouze
pro provozovatele kolektivního systému zajiš-
ťujícího kolektivní plnění povinností výrobců
těchto vybraných plastových výrobků.

Každá obec je povinna poskytovat provozovateli ko-
lektivního systému údaje o nákladech vynakláda-
ných obcí podle věty první.

(6) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen uzavřít s každou obcí, která o uzavření projeví
zájem, smlouvu o úhradě nákladů podle odstavce 4
písm. a) nebo b) za podmínek obdobných jako
s ostatními obcemi; za uzavření smlouvy nesmí pro-
vozovatel kolektivního systému požadovat od obce,
s níž je smlouva uzavírána, žádnou formu úhrady.
Smlouvu o úhradě nákladů podle odstavce 4 písm. b)
je povinen s obcí uzavřít pouze provozovatel kolek-
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tivního systému plnící povinnosti výrobců vybra-
ných plastových výrobků uvedených v bodu 1 čás-
ti D přílohy k tomuto zákonu.

(7) Provozovatel kolektivního systému zajišťu-
jící kolektivní plnění povinností výrobce podle § 10
odst. 1 nebo 2 je povinen uzavřít smlouvu o úhradě
nákladů obci podle odstavce 4 písm. a) nebo b) s ta-
kovým počtem obcí, aby podíl obcí, s nimiž výrobce
smlouvu o úhradě nákladů obci uzavřel, činil

a) do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhod-
nutí o vydání oprávnění k provozování kolek-
tivního systému minimálně 30 % z celkového
počtu obcí v České republice a aby podíl oby-
vatel žijících v těchto obcích činil minimálně
30 % z celkového počtu obyvatel České re-
publiky,

b) do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o vydání oprávnění k provozování kolektivního
systému minimálně 60 % z celkového počtu
obcí v České republice a aby podíl obyvatel
žijících v těchto obcích činil minimálně 60 %
z celkového počtu obyvatel České republiky a

c) do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o vydání oprávnění k provozování kolektivního
systému minimálně 90 % z celkového počtu
obcí v České republice a aby podíl obyvatel
žijících v těchto obcích činil minimálně 90 %
z celkového počtu obyvatel České republiky.

(8) Pokud návrh na uzavření smlouvy o úhradě
nákladů obci podle odstavce 7 předložený obci pro-
vozovatelem kolektivního systému odpovídá poža-
davkům stanoveným tímto zákonem, zejména co se
výše náhrady nákladů hrazených provozovatelem
kolektivního systému obci týče, poskytne obec pro-
vozovateli kolektivního systému součinnost, kterou
lze po obci spravedlivě požadovat, směřující k uza-
vření smlouvy mezi obcí a provozovatelem kolektiv-
ního systému.

(9) Provozovatel kolektivního systému vypra-
cuje způsob výpočtu úhrady nákladů obcí na zajišťo-
vání činností uvedených v odstavci 4 písm. a) a b) na
základě průměrných skutečných a účelně vynakláda-
ných nákladů zjišťovaných podle odstavce 5 tak, aby
odpovídala skutečným a účelně vynakládaným ná-
kladům obcí na tyto činnosti. Tento způsob výpočtu
provozovatel kolektivního systému zveřejní na
svých internetových stránkách; způsob výpočtu
úhrady nákladů je provozovatel kolektivního systé-

mu povinen pravidelně, nejméně jedenkrát za kalen-
dářní rok, aktualizovat a zohlednit v něm vývoj cen
v České republice.

§ 16

Povinnosti společníků provozovatele
kolektivního systému

Společník provozovatele kolektivního systému
je povinen uzavřít s provozovatelem kolektivního
systému, jehož je společníkem, smlouvu o kolektiv-
ním plnění, a to pro všechny vybrané plastové vý-
robky, které tento společník uvádí na trh a pro které
zároveň bylo tomuto provozovateli kolektivního
systému vydáno oprávnění k provozování kolektiv-
ního systému.

§ 17

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění

(1) Pro plnění povinností výrobců v kolektiv-
ním systému se použije obdobně § 45 odst. 1 a 3
zákona o výrobcích s ukončenou životností. Vý-
robce vykazuje provozovateli kolektivního systému
údaje o množství vybraných plastových výrobků,
které uvedl na trh, pouze v hmotnostních jednot-
kách.

(2) Výrobce smí uzavřít smlouvu o kolektivním
plnění pro daný druh vybraných plastových vý-
robků uvedených v části D přílohy k tomuto zá-
konu, který uvádí na trh, pouze s jedním provozo-
vatelem kolektivního systému.

§ 18

Hospodaření provozovatele
kolektivního systému a rezerva

(1) Pro hospodaření provozovatele kolektiv-
ního systému a vytváření rezervy určené na krytí
budoucích nákladů se použije obdobně § 46 odst. 1
až 4 a § 48 odst. 1 až 5 zákona o výrobcích s ukon-
čenou životností. Provozovatel kolektivního systé-
mu vynakládá náklady způsobem umožňujícím kon-
trolu ze strany ministerstva.

(2) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen zabezpečit, aby výše peněžních příspěvků stano-
vovaných výrobcům za účelem zajištění kolektiv-
ního plnění jejich povinností nepřesahovala náklady
nezbytné pro plnění těchto povinností hospodárným
způsobem. Provozovatel kolektivního systému zašle
ministerstvu zprávu o plnění této povinnosti za
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uplynulý kalendářní rok vyhotovenou jeho kontrol-
ním orgánem nejpozději do 6 měsíců od skončení
tohoto kalendářního roku.

§ 19

Vrácení peněžního příspěvku

(1) Provozovatel kolektivního systému v pří-
padě, že se vybraný plastový výrobek nestane na
území České republiky odpadem, vrátí obdržený pe-
něžní příspěvek výrobce na zajištění úklidu odpadu
z vybraných plastových výrobků podle § 15 odst. 4
písm. a) nebo na soustřeďování, přepravu a zpraco-
vání tohoto odpadu podle § 15 odst. 4 písm. b)
osobě, která prokáže, že vybraný plastový výrobek
po uvedení na trh v České republice dodala do jiného
členského státu nebo vyvezla do jiného než člen-
ského státu. Není-li touto osobou výrobce, může
provozovatel kolektivního systému vyžadovat dolo-
žení souhlasu výrobce s vrácením příspěvku.

(2) Pro vrácení peněžního příspěvku podle od-
stavce 1 se použije obdobně § 47 odst. 2 a 3 zákona
o výrobcích s ukončenou životností.

§ 20

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli
kolektivních systémů

(1) Provozovatel kolektivního systému může
uzavřít s jedním nebo více provozovateli kolektiv-
ních systémů pro tentýž druh vybraných plastových
výrobků písemnou smlouvu o sdílení

a) nákladů na zajišťování úklidu, soustřeďování,
přepravy nebo zpracování odpadu z vybraných
plastových výrobků, nebo

b) nákladů nebo jiné spolupráci v oblasti osvětové
činnosti podle § 9.

(2) Smluvní strany smlouvy podle odstavce 1
jsou povinny předložit stejnopis nebo úředně ověře-
nou kopii této smlouvy ministerstvu do 30 dnů ode
dne jejího uzavření; postačí, splní-li tuto povinnost
jedna ze smluvních stran.

§ 21

Evidence vedené provozovatelem
kolektivního systému a roční zpráva

(1) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen vést evidenci

a) výrobců, s nimiž má uzavřenou smlouvu o ko-
lektivním plnění; pro rozsah vedených údajů se
použije obdobně § 26 písm. a) až d), f) a g) zá-
kona o výrobcích s ukončenou životností a

b) množství vybraných plastových výrobků uve-
dených na trh výrobci, s nimiž má uzavřenou
smlouvu o kolektivním plnění, a to v hmotnost-
ních jednotkách.

(2) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen poskytnout ministerstvu na jeho vyžádání údaje
z evidencí podle odstavce 1.

(3) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen zpracovat roční zprávu o vybraných plastových
výrobcích a tuto zprávu do 30. června následujícího
roku zaslat ministerstvu. Pro zpracování roční
zprávy o vybraných plastových výrobcích se použijí
obdobně § 48 odst. 6 a § 51 odst. 2, 3, 5 a 6 zákona
o výrobcích s ukončenou životností s tím, že vý-
robky s ukončenou životností se rozumí vybrané
plastové výrobky.

(4) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen

a) uchovávat údaje z evidencí podle odstavce 1
a roční zprávu o vybraných plastových výrob-
cích po dobu 5 let a

b) předložit v rámci kontroly na požádání in-
spekce nebo ministerstva dokumenty dokláda-
jící pravdivost a úplnost údajů uvedených v evi-
dencích podle odstavce 1 a v roční zprávě o vy-
braných plastových výrobcích.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah
a způsob vedení evidencí podle odstavce 1 a obsah
roční zprávy o vybraných plastových výrobcích.

§ 22

Ověřování údajů

(1) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku
ověřenou auditorem.

(2) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti
a úplnosti

a) údajů o množství vybraných plastových vý-
robků uvedených na trh, které výrobci vykázali
provozovateli kolektivního systému, a
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b) vedení evidencí podle § 21 odst. 1.

(3) Provozovatel kolektivního systému je povi-
nen zajistit ověření podle odstavce 2 v každém ka-
lendářním roce, ve kterém je oprávněn k provozování
kolektivního systému. Zprávu o ověření účetní zá-
věrky podle odstavce 1 a zprávu nebo zprávy o ově-
ření podle odstavce 2 je provozovatel kolektivního
systému povinen ministerstvu zaslat nejpozději
do 6 měsíců od skončení ověřovaného období.

(4) Výrobci jsou povinni poskytnout provozo-
vateli kolektivního systému nezbytnou součinnost
za účelem splnění jeho povinnosti stanovené v od-
stavci 2.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální
rozsah ověření podle odstavce 2 písm. a).

§ 23

Kontrola nad činností provozovatele
kolektivního systému

Pro kontrolu nad činností provozovatele kolek-
tivního systému se použije obdobně § 54 zákona
o výrobcích s ukončenou životností.

§ 24

Zánik oprávnění k provozování kolektivního
systému a převod peněžních prostředků

(1) Pro zánik oprávnění k provozování kolek-
tivního systému se použije obdobně § 55 zákona
o výrobcích s ukončenou životností. Za závažné po-
rušení povinnosti provozovatele kolektivního systé-
mu se považuje rovněž nesplnění povinnosti podle
§ 15 odst. 7.

(2) Právnická osoba, jejíž oprávnění k provozo-
vání kolektivního systému zaniklo, je povinna pře-
vést peněžní prostředky obdobně podle § 56 zákona
o výrobcích s ukončenou životností. Peněžní pro-
středky lze převést obdobně podle § 56 odst. 3 věty
první zákona o výrobcích s ukončenou životností
pouze tehdy, pokud na území České republiky ne-
působí žádný provozovatel kolektivního systému
plnící povinnosti výrobce pro daný druh vybraných
plastových výrobků podle tohoto zákona; podmínka
zápisu do Seznamu výrobců podle zákona o výrob-
cích s ukončenou životností přitom není vyžado-
vána.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§ 25

Přestupky výrobce

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako výrobce nebo pověřený zástupce dopustí pře-
stupku tím, že

a) plní povinnost výrobce způsobem, který je
v rozporu s § 4,

b) v rozporu s § 5 odst. 2 si neurčí pověřeného
zástupce nebo si ho určí v rozporu s § 5 odst. 4
nebo 5,

c) nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném
rozsahu evidenci podle § 7 odst. 1,

d) v rozporu s § 7 odst. 2 písm. a) neuchovává
údaje z evidence po stanovenou dobu, neohlásí
údaje z evidence podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo
nepředloží inspekci dokumenty dokládající
jejich pravdivost a úplnost podle § 7 odst. 2
písm. c),

e) v rozporu s § 8 při uvedení na trh neoznačí
nebo označí v rozporu s požadavky stanove-
nými tímto zákonem nebo prováděcím naříze-
ním Komise (EU) 2020/2151 vybraný plastový
výrobek uvedený v

1. bodu 1 nebo 3 části B přílohy k tomuto zá-
konu,

2. bodu 2 nebo 5 části B přílohy k tomuto zá-
konu, nebo

3. bodu 4 části B přílohy k tomuto zákonu,

f) neprovádí osvětovou činnost podle § 9 stanove-
ným způsobem a ve stanoveném rozsahu,

g) neuhradí náklady obci podle § 10 odst. 1
písm. a) nebo § 10 odst. 2, nezašle ministerstvu
údaje podle § 10 odst. 1 písm. b) nebo nesplní
některou z povinností podle § 10 odst. 3 ne-
bo 5,

h) nesplní některou z povinností výrobce lovných
zařízení obsahujících plast stanovených v § 10a,

i) nesplní některou z povinností výrobce při ko-
lektivním plnění stanovených v § 17, nebo

j) neposkytne provozovateli kolektivního systé-
mu nezbytnou součinnost podle § 22 odst. 4.
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(2) Za přestupky lze uložit pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. d), h) nebo j),

b) 1 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-
ce 1 písm. f), nebo

c) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-
ce 1 písm. a) až c), e), g) nebo i).

§ 26

Přestupky provozovatele kolektivního systému

(1) Provozovatel kolektivního systému se do-
pustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 13 odst. 6 neoznámí ministerstvu
stanovenou skutečnost nebo mu nesdělí, jakým
způsobem bude zjednána náprava,

b) v rozporu s § 14 odst. 1 vykonává činnost, která
nesmí být předmětem činnosti provozovatele
kolektivního systému,

c) poruší některou z povinností týkajících se ome-
zení provozovatele kolektivního systému stano-
vených v § 14 odst. 2 nebo 3,

d) nesplní některou z povinností provozovatele
kolektivního systému stanovených v § 15
odst. 1, 4 až 6 nebo 9,

e) nezveřejní dokumenty podle § 15 odst. 2 nebo
ministerstvu nepředloží dokumenty podle § 15
odst. 3,

f) nesplní některou z povinností týkajících se hos-
podaření provozovatele kolektivního systému
nebo rezervy stanovených v § 18,

g) v rozporu s § 19 odst. 1 nevrátí obdržený pe-
něžní příspěvek od výrobce v případě, že se vy-
braný plastový výrobek nestane na území Čes-
ké republiky odpadem,

h) v rozporu s § 20 odst. 2 nepředloží ministerstvu
stejnopis nebo úředně ověřenou kopii uzavřené
smlouvy,

i) nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném
rozsahu evidence podle § 21 odst. 1 nebo v roz-
poru s § 21 odst. 2 neposkytne údaje z těchto
evidencí ministerstvu,

j) v rozporu s § 21 odst. 3 nezpracuje roční
zprávu o vybraných plastových výrobcích nebo
ji nezašle do 30. června následujícího roku mi-
nisterstvu,

k) neuchovává údaje z evidencí nebo roční zprávu
o vybraných plastových výrobcích podle § 21
odst. 4 písm. a) nebo nedoloží jejich pravdivost
nebo úplnost podle § 21 odst. 4 písm. b), nebo

l) poruší některou z povinností týkajících se ově-
ření údajů auditorem stanovených v § 22 odst. 1
až 3.

(2) Za přestupky lze uložit pokutu do

a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) nebo e),

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. h) nebo i),

c) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-
ce 1 písm. g) nebo j) až l), nebo

d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-
ce 1 písm. b) až d) nebo f).

§ 27

Další přestupky právnických
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 5 odst. 3 si neurčí pověřeného
zástupce nebo si ho určí v rozporu s § 5 odst. 4
nebo 5,

b) v rozporu s § 6 uvádí na trh nebo do oběhu
vybrané plastové výrobky uvedené v

1. bodu 1 nebo 6 části A přílohy k tomuto zá-
konu nebo výrobky z oxo-rozložitelného
plastu, nebo

2. bodech 2 až 5 nebo 7 až 9 části A přílohy
k tomuto zákonu,

c) v rozporu s § 12 odst. 1 provozuje kolektivní
systém bez oprávnění,

d) jako společník provozovatele kolektivního sy-
stému neuzavře s provozovatelem kolektivního
systému smlouvu o kolektivním plnění podle
§ 16, nebo

e) jako právnická osoba, jejíž oprávnění k provo-
zování kolektivního systému zaniklo, nepře-
vede všechny dosud nevyužité peněžní pro-
středky získané z příspěvků výrobců včetně vý-
nosů z nich nebo prostředky tvořící rezervu
podle § 24 odst. 2.
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(2) Za přestupky lze uložit pokutu do

a) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-
ce 1 písm. a) nebo d), nebo

b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstav-
ce 1 písm. b), c) nebo e).

§ 28

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává

a) inspekce, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 1
písm. a) až d) a f) až j), § 26 a § 27 odst. 1
písm. a) a c) až e),

b) Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky
podle § 25 odst. 1 písm. e) bodu 1 a § 27 odst. 1
písm. b) bodu 1,

c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-
-li o přestupek podle § 25 odst. 1 písm. e) bo-
du 3, nebo

d) krajská hygienická stanice, jde-li o přestupek
podle § 25 odst. 1 písm. e) bodu 2 a § 27 odst. 1
písm. b) bodu 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
neodpovídá za přestupek podle § 25 odst. 1 písm. f)
nebo g), jestliže k porušení povinnosti došlo do
3 měsíců ode dne, kdy provozovateli kolektivního
systému, s nímž právnická nebo podnikající fyzická
osoba uzavřela smlouvu o kolektivním plnění, za-
niklo oprávnění k provozování kolektivního systé-
mu.

(3) Pokuty uložené

a) Českou obchodní inspekcí vybírá Česká ob-
chodní inspekce,

b) Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí
vybírá Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce,

c) krajskou hygienickou stanicí vybírá krajská hy-
gienická stanice, která je uložila.

(4) Od uložení správního trestu lze upustit též
tehdy, jestliže pachatel přestupku zajistil odstranění
následků porušení povinnosti, přijal faktická opa-
tření zamezující dalšímu trvání nebo obnově proti-
právního stavu a uložení pokuty by vzhledem k ná-
kladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené
tvrdosti. Z důvodu provádění opatření zamezujících
vzniku dalších nepříznivých následků lze řízení
o přestupku přerušit.

ČÁST PÁTÁ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 29

Správní orgány vykonávající státní správu
v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků

(1) Státní správu na úseku předcházení vzniku
odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a po-
vinností souvisejících s nakládáním s odpady z vybra-
ných plastových výrobků vykonávají

a) ministerstvo,

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c) inspekce,

d) Česká obchodní inspekce,
e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
f) krajské hygienické stanice a

g) orgány Celní správy České republiky.

(2) Správní orgány uvedené v odstavci 1
vzájemně spolupracují a poskytují si odbornou po-
moc při výkonu státní správy na úseku předcházení
vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků
a práv a povinností souvisejících s nakládáním s od-
pady z vybraných plastových výrobků.

§ 30

Ministerstvo

(1) Ministerstvo řídí výkon státní správy na
úseku předcházení vzniku odpadu z vybraných
plastových výrobků a práv a povinností souvisejících
s nakládáním s odpadem z vybraných plastových vý-
robků a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí in-
spekce.

(2) Ministerstvo vykonává kontrolu na úseku
státní správy vykonávané podle tohoto zákona; kon-
troluje, jak správní orgány vykonávající státní správu
na úseku předcházení vzniku odpadu z vybraných
plastových výrobků a práv a povinností souvisejících
s nakládáním s odpadem z vybraných plastových vý-
robků dodržují ustanovení tohoto zákona a právních
předpisů vydaných k jeho provedení.

(3) Ministerstvo

a) rozhoduje o

1. žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému,

2. změně rozhodnutí o vydání oprávnění k pro-
vozování kolektivního systému,
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3. souhlasu k přeměně provozovatele kolektiv-
ního systému,

4. souhlasu k převodu, pachtu nebo zástavě ob-
chodního závodu provozovatele kolektiv-
ního systému a

5. zrušení oprávnění k provozování kolektiv-
ního systému,

b) vede seznam rozhodnutí o vydání oprávnění
k provozování kolektivního systému a rozhod-
nutí o jejich změnách nebo zrušení,

c) shromažďuje a zpracovává údaje

1. obsažené v žádostech o vydání oprávnění
k provozování kolektivního systému a v žá-
dostech o změnu oprávnění k provozování
kolektivního systému,

2. zaslané výrobcem podle § 7 odst. 2 písm. b),
3. zaslané provozovatelem kolektivního systé-

mu v roční zprávě o vybraných plastových
výrobcích,

4. poskytnuté provozovatelem kolektivního
systému podle § 15 odst. 3, § 18 a § 21
odst. 2 a

5. obsažené ve zprávách o ověření podle § 22,

d) zveřejňuje v rozsahu a způsobem stanoveným
tímto zákonem

1. seznam vydaných oprávnění k provozování
kolektivního systému a rozhodnutí o jejich
změnách nebo zrušení a

2. souhrnné údaje získané z ročních zpráv o vy-
braných plastových výrobcích,

e) kontroluje činnost provozovatele kolektivního
systému,

f) ukládá opatření a lhůty pro zjednání nápravy
provozovateli kolektivního systému,

g) poskytuje orgánům Evropské unie v požadova-
ném rozsahu a formátu a v požadovaných in-
tervalech údaje o vybraných plastových výrob-
cích a odpadech z vybraných plastových vý-
robků v České republice a

h) zajišťuje pravidelnou výměnu informací v oblasti
omezení dopadu vybraných plastových vý-
robků na životní prostředí mezi provozovateli
kolektivních systémů, výrobci, zpracovateli,
územními samosprávnými celky a spolky, je-
jichž činnost se týká tohoto zákona.

§ 31

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu podává vy-
jádření z hlediska své působnosti v řízení o

a) žádosti o vydání oprávnění k provozování ko-
lektivního systému,

b) změně rozhodnutí o vydání oprávnění k provo-
zování kolektivního systému,

c) zrušení rozhodnutí o vydání oprávnění k provo-
zování kolektivního systému,

d) udělení souhlasu k přeměně provozovatele ko-
lektivního systému a

e) udělení souhlasu k převodu, pachtu nebo zá-
stavě obchodního závodu provozovatele kolek-
tivního systému.

§ 32

Inspekce

Inspekce

a) kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími
fyzickými osobami dodržována ustanovení
právních předpisů a rozhodnutí správních
orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto
zákona, s výjimkou oblastí, v nichž je ke kon-
trole příslušná Česká obchodní inspekce, Státní
zemědělská a potravinářská inspekce, krajské
hygienické stanice nebo celní úřad, a

b) může uložit opatření a lhůty pro zjednání ná-
pravy.

§ 33

Česká obchodní inspekce

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje, jak
jsou právnickými a podnikajícími fyzickými oso-
bami dodržována ustanovení tohoto zákona a práv-
ních předpisů vydaných k jeho provedení, která
upravují

a) zákaz uvádění vybraných plastových výrobků
uvedených v bodech 1 a 6 části A přílohy k to-
muto zákonu a výrobků z oxo-rozložitelného
plastu na trh nebo do oběhu a

b) označování vybraných plastových výrobků
uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy k to-
muto zákonu při jejich uvedení na trh.

(2) Česká obchodní inspekce dále může
a) uložit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,

b) až do zjednání nápravy zakázat uvedení vybra-
ných plastových výrobků uvedených v bodu 1
nebo 3 části B přílohy k tomuto zákonu na trh,
pokud nesplňují požadavky na označování sta-
novené tímto zákonem, a

c) uložit povinnost zajistit stažení vybraných plas-
tových výrobků z trhu, pokud jde o vybrané
plastové výrobky uvedené v
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1. bodu 1 nebo 6 části A přílohy k tomuto zá-
konu nebo výrobky z oxo-rozložitelného
plastu, nebo

2. bodu 1 nebo 3 části B přílohy k tomuto zá-
konu, které nesplňují požadavky na označo-
vání stanovené tímto zákonem.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opa-
tření podle odstavce 2 písm. b) nebo c) nemá od-
kladný účinek.

§ 34

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce
kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími fy-
zickými osobami dodržována ustanovení tohoto zá-
kona a právních předpisů vydaných k jeho prove-
dení, která upravují označování vybraných plasto-
vých výrobků uvedených v bodu 4 části B přílohy
k tomuto zákonu při jejich uvedení na trh.

(2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce
dále může
a) uložit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,

b) až do zjednání nápravy zakázat uvedení vybra-
ných plastových výrobků v bodu 4 části B pří-
lohy k tomuto zákonu na trh, pokud nesplňují
požadavky na označování stanovené tímto zá-
konem, a

c) uložit povinnost zajistit stažení vybraných plas-
tových výrobků uvedených v bodu 4 části B
přílohy k tomuto zákonu z trhu, pokud ne-
splňují požadavky na označování stanovené
tímto zákonem.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opa-
tření podle odstavce 2 písm. b) nebo c) nemá od-
kladný účinek.

§ 35

Krajské hygienické stanice

(1) Krajské hygienické stanice kontrolují, jak
jsou právnickými a podnikajícími fyzickými oso-
bami dodržována ustanovení tohoto zákona a práv-
ních předpisů vydaných k jeho provedení, která
upravují

a) zákaz uvádění vybraných plastových výrobků
uvedených v bodech 2 až 5 a 7 až 9 části A pří-
lohy k tomuto zákonu na trh nebo do oběhu a

b) označování vybraných plastových výrobků
uvedených v bodech 2 a 5 části B přílohy k to-
muto zákonu při jejich uvedení na trh.

(2) Krajská hygienická stanice dále může

a) uložit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,

b) až do zjednání nápravy zakázat uvedení vybra-
ných plastových výrobků uvedených v bodu 2
nebo 5 části B přílohy k tomuto zákonu na trh,
pokud nesplňují požadavky na označování sta-
novené tímto zákonem, a

c) uložit povinnost zajistit stažení vybraných plas-
tových výrobků z trhu, pokud jde o

1. vybrané plastové výrobky uvedené v bo-
dech 2 až 5 nebo 7 až 9 části A přílohy k to-
muto zákonu, nebo

2. vybrané plastové výrobky uvedené v bodu 2
nebo 5 části B přílohy k tomuto zákonu,
které nesplňují požadavky na označování
stanovené tímto zákonem.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opa-
tření podle odstavce 2 písm. b) nebo c) nemá od-
kladný účinek.

§ 36

Orgány Celní správy České republiky

(1) Celní úřad při dovozu vybraných plasto-
vých výrobků kontroluje, zda

a) dovozem není porušován zákaz stanovený v § 6
a

b) jsou označeny podle § 8.

(2) Celní úřad nepropustí dovážené vybrané
plastové výrobky

a) do celního režimu volného oběhu, uskladňování
v celním skladu, dočasného použití nebo aktiv-
ního zušlechťovacího styku, pokud je jejich do-
vozem porušen zákaz stanovený v § 6, nebo

b) do celního režimu volného oběhu, pokud ne-
jsou označeny podle § 8.

(3) Generální ředitelství cel poskytuje minister-
stvu, České obchodní inspekci, Státní zemědělské
a potravinářské inspekci a krajským hygienickým
stanicím na základě žádosti ze svých evidencí a infor-
mačních systémů údaje z rozhodnutí v celním řízení
o dovezených vybraných plastových výrobcích.

(4) Údaje podle odstavce 3 se poskytují v roz-
sahu

a) identifikační údaje dovozce, a to jméno, adresa
sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) číslo celního prohlášení,

c) datum dovozu,

d) popis zboží,

e) sazební zařazení,
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f) stát, z něhož bylo zboží dovezeno,
g) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo

počtu jednotek,

h) identifikační značky kontejnerů a

i) v případě potřeby i dostupné kopie dokladů
vztahujících se k dovozu vybraných plastových
výrobků.

(5) Poskytnutí informací podle odstavců 3 a 4
není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňo-
vého řádu.

§ 37

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu
z vybraných plastových výrobků
a práv a povinností souvisejících

s nakládáním s odpadem z vybraných
plastových výrobků

Inspektoři a pověření zaměstnanci správních
orgánů vykonávající kontrolu v oblasti předcházení
vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků
a práv a povinností souvisejících s nakládáním s od-
padem z vybraných plastových výrobků podle to-
hoto zákona se při výkonu své činnosti prokazují
průkazem vydaným příslušným kontrolním orgá-
nem, který je současně jejich pověřením ke kontrole.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ
A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení
§ 38

Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči
ministerstvu podle § 7 odst. 2 písm. b), § 10a odst. 2
a § 21 odst. 2 a 3 se plní prostřednictvím integrova-
ného systému plnění ohlašovacích povinností v ob-
lasti životního prostředí nebo datové schránky mi-
nisterstva určené k plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí podle zákona o integro-
vaném registru znečišťování životního prostředí a in-

tegrovaném systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí.

§ 39

Při posuzování splnění limitů upravených tímto
zákonem ve vztahu k počtu obyvatel České re-
publiky, počtu obcí a počtu jejich obyvatel se vy-
chází z posledních údajů zveřejněných Českým sta-
tistickým úřadem.

§ 40

Přechodné ustanovení

Dovezené vybrané plastové výrobky, jejichž
dovoz je podle § 6 zakázán a které byly propuštěny
do celního režimu dočasného použití, aktivního
zušlechťovacího styku nebo uskladnění v celním
skladu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
je dovozce povinen zpětně vyvézt nebo zničit do
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a to postupem podle celních předpisů.

§ 41

Oznámení technického předpisu

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.

§ 42

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a) § 10 odst. 1, § 15 odst. 4 až 6 a 9 a § 25 odst. 1
písm. g), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2023,

b) § 5 odst. 2 a 3 a § 27 odst. 1 písm. a), která na-
bývají účinnosti dnem 1. ledna 2024, a

c) § 10 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem
1. července 2024.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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244

ZÁKON

ze dne 10. srpna 2022,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu
vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o živnostenském podnikání

Čl. I

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zá-
kona 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., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 543/
/2020 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 129/
/2022 Sb., písmeno am) zní:

„am) činnost provozovatelů kolektivních systémů
podle zákona o výrobcích s ukončenou život-

ností a zákona o omezení dopadu vybraných
plastových výrobků na životní prostředí.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. II

V § 19 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění 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
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., zá-
kona č. 92/2018 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona
č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona
č. 251/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., písme-
no zc) zní:

„zc) peněžní příspěvky

1. provozovatelů solárních elektráren a výrobců
podle zákona upravujícího výrobky s ukon-
čenou životností plynoucí provozovateli ko-

Sbírka zákonů č. 244 / 2022Částka 112 Strana 2795



lektivního systému za předpokladu jejich
použití na zajištění kolektivního plnění po-
vinností výrobců nebo provozovatelů solár-
ních elektráren, s výjimkou nákladů na zří-
zení místa zpětného odběru provozovatele
solární elektrárny,

2. osob, které uvádějí na trh nebo do oběhu
obaly, plynoucí autorizované obalové spo-
lečnosti za předpokladu jejich použití na za-
jištění 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 ko-
lektivního systému za předpokladu jejich
použití na zajištění kolektivního plnění po-
vinností výrobců,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o obalech

Čl. III

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 149/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 545/2020 Sb., zákona
č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 větě poslední se slova „naklá-
dání s obaly a uvádění obalů na trh nebo do oběhu,
při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů“
nahrazují slovy „předcházení vzniku odpadu z obalů,
uvádění obalů na trh nebo do oběhu a při nakládání
s obaly nebo odpady z obalů“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na
samostatný řádek doplňuje věta
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu

některých plastových výrobků na životní pro-
středí.“.

3. V § 2 písmeno d) zní:

„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 vlast-
nická 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 výjim-
kou propuštění do celního režimu aktivního
zušlechťovacího styku nebo dočasného použití
v případě, že po ukončení tohoto režimu budou
obaly nebo obalové prostředky z České re-
publiky vyvezeny v plném rozsahu do zahra-
ničí,“.

4. V § 2 písm. f) se slovo „obalu“ zrušuje a za
slovo „propuštění“ se vkládají slova „obalu nebo
obalového prostředku“.

5. V § 2 se za písmeno g) vkládá nové písme-
no h), které zní:

„h) jednorázovým obalem obal, který není opako-
vaně použitelným obalem,“.

Dosavadní písmena h) až s) se označují jako písme-
na i) až t).

6. V § 2 písm. i) se slova „použitého obalu“
nahrazují slovy „tohoto obalu nebo odpadu z tohoto
obalu“.

7. V § 2 se za písmeno j) vkládají nová písme-
na k) a l), která znějí:

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

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

Dosavadní písmena k) až t) se označují jako písme-
na m) až v).
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8. V § 2 písm. o) se slova „použitých obalů“
nahrazují slovy „obalů nebo odpadů z obalů“.

9. V § 2 se za písmeno r) vkládá nové písme-
no s), které zní:

„s) jednorázovým plastovým obalovým prostřed-
kem obalový prostředek, který je zcela nebo
částečně vyroben z plastu a který není vyroben,
navržen nebo uváděn na trh tak, aby mohl být
během svého životního cyklu

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 kte-
rému byl určen,“.

Dosavadní písmena s) až v) se označují jako písme-
na t) až w).

10. V § 2 písm. t) se slova „polymerů ve smyslu
čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/200633), k nimž mohou být přidány pří-
sady nebo další látky, a které jsou schopny plnit
funkci hlavní strukturní složky nákupních tašek“ na-
hrazují slovem „plastu“.

11. V § 2 se za písmeno u) vkládají nová pís-
mena v) a w), která znějí:

„v) nápojovou lahví lahev používaná pro jakýkoliv
druh nápoje, zejména pivo, víno, pitnou vodu,
tekuté občerstvení, šťávy a nektary, mléko nebo
instantní nápoje určené k přímé spotřebě bez
nezbytného smísení s jiným výrobkem nebo
jiné úpravy,

w) nádobou na nápoje nápojová lahev nebo kom-
pozitní obal na nápoje používaný pro jakýkoliv
druh nápoje, zejména pivo, víno, pitnou vodu,
tekuté občerstvení, šťávy a nektary, mléko nebo
instantní nápoje určené k přímé spotřebě bez
nezbytného smísení s jiným výrobkem nebo
jiné úpravy,“.

Dosavadní písmena v) a w) se označují jako písme-
na x) a y).

12. V § 2 písm. x) se za slova „za účelem zajiš-
tění“ vkládá slovo „sdruženého“ a slova „zpětného
odběru a využití odpadu z obalů“ se zrušují.

13. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Osoba uvádějící na trh jednorázové plas-

tové 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
po dobu použití výrobku k určenému účelu připev-
něno k nádobě. Kovový uzávěr nebo víčko s plasto-
vým těsněním se nepovažuje za vyrobené z plastu.“.

14. Nad označení § 9 se vkládá nadpis „Vratné
zálohované obaly“.

15. Nadpis § 9 se zrušuje.

16. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Vratným zálohovaným obalem se pro
účely tohoto zákona rozumí vratný obal, u něhož
je jako součást opatření podle § 8 účtována zvláštní
peněžní částka, která je přímo vázána k vratnému
obalu užitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení ku-
pujícímu je při prodeji výrobku zaručeno po vrácení
tohoto obalu nebo odpadu z tohoto obalu, jde-li
o jednorázový obal (dále jen „záloha“).“.

17. V § 9 odst. 4 a 5 se slova „vratné zálohované
obaly“ nahrazují slovy „obaly nebo odpady z těchto
obalů, jde-li o vratné zálohované jednorázové oba-
ly,“.

18. V § 9 odst. 6 se za slova „výkupu vratného
zálohovaného obalu“ vkládají slova „nebo odpadu
z vratného zálohovaného jednorázového obalu“
a za slova „zálohovaných obalů“ se vkládají slova
„nebo odpadů z těchto obalů, jde-li o vratné záloho-
vané jednorázové obaly,“.

19. V § 9 odst. 7 se slova „odebírat zpět“ na-
hrazují slovy „nebo odpad z tohoto obalu, jde-li
o vratný zálohovaný jednorázový obal, vykupovat“.

20. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

„§ 9a

(1) Spotřebitel je oprávněn předat odpad z vy-
braného vratného zálohovaného jednorázového oba-
lu na sběrné místo do provozovny osoby, která dané
vybrané vratné zálohované jednorázové obaly uvádí
na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli.

(2) Osoba podle odstavce 1 není původcem od-
padu ve vztahu k převzatým odpadům z vybraných
vratných zálohovaných jednorázových obalů a její
provozovna nemusí být zařízením určeným pro na-
kládání s odpady.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví druhy vy-
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braných vratných zálohovaných jednorázových oba-
lů podle odstavce 1.“.

21. V § 10 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , za podmínek stanovených v odstav-
cích 2 a 4“.

22. V § 10 odst. 1 větě třetí se slova „zejména“
a „ , zejména“ zrušují.

23. V § 10 odst. 4 se za slova „pro odpady
z obalů“ vkládají slova „ , která tvoří sběrnou síť
autorizované obalové společnosti,“.

24. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jed-
norázové plastové obaly uvedené v části B přílohy
č. 4 k tomuto zákonu je povinna dosáhnout v každém
kalendářním roce minimální úrovně zpětného od-
běru odpadu z těchto obalů, a to

a) od 1. ledna 2025 minimálně ve výši 77 % hmot-
nosti těchto obalů, které uvedla v daném kalen-
dářním roce na trh nebo do oběhu, a

b) od 1. ledna 2029 minimálně ve výši 90 % hmot-
nosti těchto obalů, které uvedla v daném kalen-
dářním roce na trh nebo do oběhu.“.

25. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla
výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorá-
zových plastových obalů uvedených v části B pří-
lohy č. 4 k tomuto zákonu.“.

26. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 10a

Úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů

(1) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jed-
norázové 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 zpraco-
vání tohoto odpadu.

(2) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obaly
podle odstavce 1 je povinna smluvně zajistit takový
počet obcí, aby podíl smluvně zajištěných obcí, kte-
rým budou náklady na úklid odpadu hrazeny, činil
minimálně 90 % z celkového počtu obcí v České

republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto ob-
cích činil minimálně 90 % z celkového počtu oby-
vatel České republiky.

(3) Náklady na úklid odpadu musí osoba uvá-
dějící 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.“.

27. § 11 včetně nadpisu zní:

„§ 11

Osvětová činnost

(1) Osoby uvádějící na trh nebo do oběhu oba-
ly prodejem spotřebiteli jsou povinny informovat
spotřebitele o

a) způsobu zajištění zpětného odběru podle § 10
odst. 1,

b) možnostech předcházení vzniku odpadu z oba-
lů,

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 jed-
norázové plastové obaly uvedené v části 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 vý-
robků na životní prostředí obdobně.

(3) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jed-
norázové plastové obaly uvedené v části D přílohy
č. 4 k tomuto zákonu je povinna působit na změnu
chování spotřebitele 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.“.

28. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 12a

Povinný obsah recyklovaných plastů v obalu

(1) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jed-
norázové 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 % recyklova-
ných 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, ob-
sahoval 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 povin-
nosti podle § 10 až 12a způsobem podle § 13 odst. 1
písm. c), se obsažený podíl recyklovaných plastů po-
dle 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 jed-
norázové plastové obaly podle odstavce 1, na kterou
se vztahuje povinnost podat návrh na zápis podle
§ 14 odst. 1, je povinna Ministerstvu životního pro-
středí ohlašovat množství recyklovaných plastů,
které použila v těchto obalech, a to předložením do-
kumentů dokládajících obsah recyklovaných plastů
v těchto obalech jí uvedených na trh nebo do oběhu
za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února
následujícího roku. Ohlášení se činí prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povin-
ností v oblasti životního prostředí nebo datové
schránky Ministerstva životního prostředí určené
k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí podle zákona o integrovaném registru zne-
čišťování životního prostředí a integrovaném systé-
mu plnění ohlašovacích povinností v oblasti život-
ního prostředí a o změně některých zákonů.“.

29. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „a 12“ nahrazují slovy „až 12a“.

30. V § 13 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

31. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slova „vý-

slovně stanoví“ vkládají slova „ ; to neplatí, pokud
jde o povinnost podle § 12a, ledaže osoba, na níž
jsou povinnosti podle § 10 až 12a smlouvou o převe-
dení vlastnického práva přeneseny, tyto povinnosti
plní způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c)“.

32. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „povinnosti
zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle
tohoto zákona“ nahrazují slovy „povinností stano-
vených v § 10 až 12a“.

33. V § 13a odst. 1 se slova „na základě písemné
smlouvy“ zrušují.

34. V § 13a se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 36
znějí:

„(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, jed-
norázové plastové obaly nebo obalové prostředky
uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zá-
konu, je povinen určit si za účelem plnění povinností
stanovených tímto zákonem pověřeného zástupce.

(3) Osoba usazená v České republice, která do-
dává jednorázové plastové obaly nebo obalové pro-
středky uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k to-
muto zákonu prostřednictvím prostředků komuni-
kace na dálku36) přímo spotřebitelům nebo jiným
konečným uživatelům do jiného členského státu, je
povinna v souladu s právními předpisy tohoto člen-
ského 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.

36) § 1820 zákona č. 89/2012 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4
a 5.

35. V § 13a se na začátek odstavce 4 vkládá věta
„Pověřeného zástupce lze určit pouze na základě pí-
semné smlouvy.“.

36. V § 13a odst. 4 větě poslední se za slovo
„zástupcem“ vkládají slova „podle odstavce 1 ne-
bo 2“.

37. V § 13a odst. 5 se za slovo „zástupce“ vklá-
dají slova „podle odstavce 1 nebo 2“.
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38. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu
obaly a která je nositelem některé povinnosti stano-
vené v § 10 až 12 nebo v § 12a odst. 1, je povinna
podat návrh na zápis do Seznamu osob (dále jen „Se-
znam“) v rozsahu podle odstavce 5.“.

39. V § 14 odst. 5 písm. e) se slova „informo-
vání spotřebitelů podle § 10 odst. 5“ nahrazují slovy
„zajišťování osvětové činnosti podle § 11“.

40. V § 14 odst. 12 písm. b) se slova „a 12“ na-
hrazují slovy „až 12 a § 12a odst. 1“.

41. Za § 15a se vkládá nový § 15b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 15b

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.

(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 pro-
středků uvedených na trh nebo do oběhu.

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

42. V § 16 větě poslední se slova „povinnosti
zpětného odběru a využití odpadu z obalů“ nahra-
zují slovy „povinností stanovených v § 10 až 12a“.

43. V § 17 odst. 3 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se bod 8, který
zní:

„8. návrh metodiky výpočtu nákladů na úklid
odpadu z jednorázových plastových obalů
uvedených v částech C a D přílohy č. 4 k to-
muto zákonu podle § 21 odst. 3, spolu s ak-

tuálně platným výpočtem těchto nákla-
dů, a“.

44. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje pís-
meno e), které zní:

„e) vzory smluv o

1. sdruženém plnění,
2. spolupráci při zajištění zpětného odběru a za-

řazení místa zpětného odběru do obecního
systému odpadového hospodářství nastave-
ného obcí; to neplatí, pokud žadatel hodlá
zajišťovat sdružené plnění pouze pro prů-
myslové obaly, a

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

45. V § 17 odst. 7 písm. f) se slova „informo-
vání spotřebitelů o jejich úloze při přispívání ke
zpětnému odběru a využívání odpadu z obalů“ na-
hrazují slovy „osvětové činnosti podle § 11“.

46. V § 21 odst. 1 písmena d) a e) znějí:
„d) uzavřít s každou obcí, která o uzavření projeví

zájem, za podmínek obdobných jako s ostatními
obcemi, smlouvu o spolupráci při zajištění zpět-
ného odběru a zařazení místa zpětného odběru
do obecního systému odpadového hospodářství
nastaveného obcí35) a smlouvu o úhradě ná-
kladů na úklid odpadu z jednorázových plasto-
vých obalů podle odstavce 1 písm. k) bodu 3,
pokud zajišťuje sdružené plnění pro tyto obaly
a ujednání o úhradě těchto nákladů není sou-
částí smlouvy o spolupráci při zajištění zpět-
ného odběru; za uzavření smlouvy nesmí auto-
rizovaná společnost požadovat žádnou formu
úhrady,

e) zajišťovat sdružené plnění povinností osob uvá-
dějících obaly na trh nebo do oběhu, se kterými
uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, v soula-
du s podmínkami stanovenými tímto zákonem
a v rozhodnutí o autorizaci,“.

47. V § 21 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:

„h) dosahovat stanovené minimální úrovně zpět-
ného odběru odpadu z obalů uvedených v čás-
ti B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, na něž se
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vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém
plnění, podle § 10 odst. 5,“.

Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písme-
na i) až p).

48. V § 21 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) zjišťovat výši průměrných nákladů obcí pro
různé velikostní skupiny obcí na

1. provoz systému zpětného odběru a využití
odpadů z obalů a

2. úklid odpadu z jednorázových plastových
obalů uvedených v částech C a D přílohy
č. 4 k tomuto zákonu, kterého se osoby zba-
vují mimo místa určená k jeho odkládání,
a na následnou přepravu a zpracování tohoto
odpadu;

při působení více autorizovaných společností na
území České republiky zjišťuje tyto náklady
jedna autorizovaná společnost určená způso-
bem podle § 21c odst. 3,“.

49. V § 21 odst. 1 písm. j) se za slova „zjišťovat
podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním od-
padu“ vkládají slova „a v odpadu, s nímž se nakládá
v zařízeních na úpravu odpadů před jejich využitím
spočívajícím v dotřídění odpadů“.

50. V § 21 odst. 1 písmeno k) zní:

„k) zajistit, aby výše peněžních příspěvků hraze-
ných 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 zpraco-
vání,

2. náklady na dosažení požadovaného rozsahu
recyklace a celkového využití odpadu z obalů
podle rozhodnutí o autorizaci, se zohledně-
ním ekonomické hodnoty materiálů získa-
ných z odpadů z obalů a z nevyplacených
záloh podle § 9 odst. 1,

3. náklady vynaložené obcemi na úklid odpadu
z jednorázových plastových obalů uvede-
ných v částech C a D přílohy č. 4 k tomuto
zákonu, kterého se osoby zbavují mimo mís-
ta 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 zajiš-
tění činnosti autorizované společnosti,“.

51. V § 21 odst. 1 písm. m) se slova „poskyto-
vání služeb nakládání s odpady nákladově účinným“

nahrazují slovy „plnění těchto povinností hospodár-
ným“ a slovo „tyto“ se zrušuje.

52. V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Autorizovaná společnost zajišťující sdru-
žené plnění povinnosti podle § 10a je povinna mít
do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o autorizaci smluvně zajištěn minimálně takový po-
čet obcí, aby podíl smluvně zajištěných obcí, kterým
budou náklady hrazeny, činil 90 % z celkového po-
čtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel ži-
jících v těchto obcích činil 90 % z celkového počtu
obyvatel České republiky.

(3) Metodiku výpočtu nákladů na úklid odpadu
podle odstavce 1 písm. k) bodu 3 musí autorizovaná
společnost vypracovat na základě průměrných ná-
kladů 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.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

53. V § 21 odst. 4 se text „l)“ nahrazuje tex-
tem „m)“.

54. V § 21 odstavec 6 zní:

„(6) V případě, že autorizovaná společnost za-
jišťuje sdružené plnění výhradně pro

a) vratné zálohované obaly, nevztahují se na ni
povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) a g),
§ 10 odst. 2 a 3 a v § 21b, nebo

b) průmyslové obaly, nevztahují se na ni povin-
nosti uvedené v odstavci 1 písm. d), i) a j), od-
stavci 1 písm. k) bodech 1 a 3 a v § 21b a 21c.“.

55. V § 21c odstavec 2 zní:

„(2) Autorizované společnosti jsou povinny
v rámci koordinace jednat za účelem dosažení shody
na objemu peněžních prostředků
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a) poskytovaných provozovatelům zařízení na do-
třídění odpadů, a to pro každý obalový materiál
uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu zvlášť;
po dosažení shody na objemu peněžních pro-
středků poskytovaných provozovatelům zaří-
zení na dotřídění odpadů pro každý obalový
materiál jsou jednotlivé autorizované společ-
nosti povinny přispívat na objem peněžních
prostředků podle svého tržního podílu stanove-
ného pro příslušný obalový materiál podle
§ 21b odst. 1 a

b) vynaložených na zajištění povinného obsahu re-
cyklovaných plastů v obalech podle § 12a
v rámci sdruženého plnění.“.

56. V § 21c odst. 3 větě první se slova „nákladů
obcí na provoz systému sběru odpadů z obalů podle
§ 21 odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „průměrných
nákladů obcí podle § 21 odst. 1 písm. i)“.

57. V § 21c odst. 4 se za slova „Podíl odpadů
z obalů v tříděném komunálním odpadu“ vkládají
slova „a v odpadu, s nímž se nakládá v zařízeních
na úpravu odpadů před jejich využitím spočívajícím
v dotřídění odpadů,“.

58. V § 21c odst. 6 písm. b) se slova „zpětného
odběru a využití odpadů z obalů“ nahrazují slovy
„plnění povinností“ a slova „a 12“ se nahrazují slovy
„až 12a“.

59. V § 23 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) evidenci množství jednorázových plastových
obalových prostředků uvedených v části D pří-
lohy č. 4 k tomuto zákonu, které byly uvedeny
na trh a k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy
o sdruženém plnění,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písme-
na e) a f).

60. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) evidenci množství recyklovaných plastů použi-
tých osobami uvádějícími na trh nebo do oběhu
jednorázové plastové obaly podle § 12a odst. 1
v těchto obalech, k nimž se vztahují jí uzavřené
smlouvy o sdruženém plnění.“.

61. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) zakázat autorizované společnosti zajišťovat
sdružené plnění, pokud nesplní povinnost sta-
novenou v § 21 odst. 1 písm. f) nebo g) nebo
v § 21b odst. 6; odvolání proti tomuto rozhod-
nutí nemá odkladný účinek.“.

62. V § 27 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Účastníky řízení podle § 17 jsou žadatelé, kteří žá-
dají o vydání rozhodnutí o autorizaci ve vztahu
k těm druhům obalů, na které se má vztahovat roz-
hodnutí o autorizaci, a autorizované společnosti za-
jišťující sdružené plnění ve vztahu k těmto druhům
obalů.“.

63. V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) Účastníky řízení podle § 25 jsou autorizo-
vané společnosti zajišťující sdružené plnění ve vztahu
k těm druhům obalů, na které se rozhodnutí o změně
autorizace má vztahovat.“.

64. V § 32 se na konci textu písmene h) doplňují
slova „nebo zákaz zajišťovat sdružené plnění podle
§ 24 odst. 2 písm. d)“.

65. V § 35, § 36 písm. d) a v § 37 až 39 se slova
„za jejich porušení“ zrušují.

66. § 40 včetně nadpisu zní:

„§ 40

Česká inspekce životního prostředí

(1) Česká inspekce životního prostředí28) kon-
troluje plnění
a) povinnosti zpětného odběru, s výjimkou po-

vinnosti zpětného odběru uvedeného v § 36
písm. b), a povinnosti využití odpadu z obalů,

b) osvětové činnosti,
c) povinností podle § 10a, 12a, § 13 odst. 2, § 13a,

§ 23a odst. 5 a § 28a a

d) dalších povinností souvisejících s povinnostmi
podle písmen a) až c).

(2) Při zjištění porušení povinností podle od-
stavce 1 ukládá Česká inspekce životního prostředí
opatření podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky
a správní tresty a může uložit ochranné opatření po-
dle § 43.“.

67. V § 44 odst. 2 se za písmeno g) vkládají
nová písmena h) až j), která znějí:
„h) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu

jednorázové plastové obaly uvedené v části B
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přílohy č. 4 k tomuto zákonu, nedosáhne stano-
vené minimální úrovně zpětného odběru od-
padu z těchto obalů podle § 10 odst. 5,

i) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jed-
norázové plastové obaly uvedené v části C ne-
bo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu neuhradí
obci náklady podle § 10a odst. 1 nebo nesplní
některou z povinností podle § 10a odst. 2 ne-
bo 3,

j) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu oba-
ly neprovádí osvětovou činnost podle § 11
odst. 1 až 3,“.

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písme-
na k) až q).

68. V § 44 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které zní:

„l) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jed-
norázové plastové obaly uvedené v části B pří-
lohy č. 4 k tomuto zákonu nezajistí povinný
obsah recyklovaných plastů v obalu podle
§ 12a odst. 1 nebo neohlásí množství recyklo-
vaných plastů, které použila v obalech podle
§ 12a odst. 3,“.

Dosavadní písmena l) až q) se označují jako písme-
na m) až r).

69. V § 44 odst. 2 se za písmeno m) vkládá nové
písmeno n), které zní:

„n) v rozporu s § 13a odst. 2 nebo 3 si neurčí po-
věřeného zástupce nebo si ho určí v rozporu
s § 13a odst. 4 nebo 5,“.

Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písme-
na o) až s).

70. V § 44 odstavec 3 zní:

„(3) Autorizovaná společnost se dopustí pře-
stupku tím, že

a) nesplní některou z podmínek autorizace stano-
vených v rozhodnutí o autorizaci na základě
§ 17 odst. 7 písm. c) až f),

b) poruší některé z omezení autorizované společ-
nosti podle § 20,

c) poruší zákaz konat valnou hromadu bez před-
ložení výpisu z registru emise podle § 20a
odst. 1,

d) v rozporu s § 20a odst. 2 umožní hlasování na
valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem

životního prostředí pozastavena akcionářská
práva, nebo osobě, která nebyla uvedena ve vý-
pisu emise,

e) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20a
odst. 3,

f) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20a
odst. 5,

g) si nevyžádá předchozí souhlas Ministerstva ži-
votního prostředí k vydání usnesení valné hro-
mady v případech uvedených v § 20a odst. 6,

h) stanoví podmínky uzavření smlouvy o sdruže-
ném plnění v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a),

i) neuzavře smlouvu o sdruženém plnění podle
§ 21 odst. 1 písm. b) nebo c),

j) uzavře smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 1
písm. d) nebo smlouvu s obcí odmítne uzavřít,

k) nezajišťuje sdružené plnění povinností osob
uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, se kte-
rými uzavřela smlouvu o sdruženém plnění,
v souladu s podmínkami stanovenými tímto zá-
konem a v rozhodnutí o autorizaci podle § 21
odst. 1 písm. e),

l) nesplní povinnost zajistit zpětný odběr pro-
střednictvím sběrných míst pro stanovený podíl
obyvatel nebo obcí podle § 21 odst. 1 písm. f)
nebo g),

m) nedosáhne stanovené minimální úrovně zpět-
ného odběru odpadu z obalů podle § 21 odst. 1
písm. h),

n) nesplní povinnost zjišťovat výši průměrných
nákladů obcí pro různé velikostní skupiny obcí
podle § 21 odst. 1 písm. i) nebo zjišťovat podíl
odpadů z obalů v tříděném komunálním od-
padu a v odpadu, s nímž se nakládá v zařízeních
na úpravu odpadů před jejich využitím spočíva-
jícím v dotřídění odpadů podle § 21 odst. 1
písm. j),

o) nezajistí, aby výše peněžních příspěvků pokrý-
vala náklady podle § 21 odst. 1 písm. k),

p) nesplní povinnost provádět ekomodulaci podle
§ 21 odst. 1 písm. l),

q) nezabezpečí, aby výše peněžních příspěvků ne-
přesahovala nezbytné náklady podle § 21
odst. 1 písm. m),

r) nesplní povinnost stanovovat nižší peněžní pří-
spěvky podle § 21 odst. 1 písm. n),
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s) nezveřejní informace podle § 21 odst. 1
písm. o),

t) nezveřejní smlouvy ve stanovené lhůtě podle
§ 21 odst. 1 písm. p),

u) nevypracuje metodiku způsobem podle § 21
odst. 3 nebo ji nezveřejní na svých interneto-
vých stránkách,

v) nesplní povinnost vyhotovit zprávu a zaslat ji
Ministerstvu životního prostředí podle § 21
odst. 4, nebo

w) poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám
podle § 21 odst. 5.“.

71. V § 44 odstavec 4 zní:

„(4) Autorizovaná společnost se dále dopustí
přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností týkajících se re-
zervy podle § 21a,

b) nesplní některou z povinností týkajících se vy-
rovnání nákladů podle § 21b,

c) v souvislosti s koordinací podle § 21c

1. se nezapojí do koordinace nebo nedodrží do-
hodnutý postup potvrzený smlouvou podle
§ 21c odst. 1,

2. jako pověřená autorizovaná společnost neza-
šle zjištěné údaje o výši nákladů Ministerstvu
životního prostředí podle § 21c odst. 3,

3. neoznámí ostatním autorizovaným společ-
nostem nebo Ministerstvu životního pro-
středí záměr změnit způsob ekomodulace
a provede jeho změnu bez shody s nimi po-
dle § 21c odst. 5, nebo

4. se neřídí rozhodnutím vydaným podle § 21c
odst. 7,

d) nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném
rozsahu evidence podle § 23 odst. 1 nebo ne-
ohlásí údaje z těchto evidencí Ministerstvu ži-
votního prostředí podle § 23 odst. 2, nebo

e) poruší některou z povinností týkajících se ově-
řování údajů auditorem podle § 23a.“.

72. § 45 zní:

„§ 45

(1) Za přestupek podle § 44 lze uložit pokutu

a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 6,

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 2 písm. a), c) až f), j), o) nebo p), od-
stavce 3 písm. t) anebo podle odstavce 5,

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 2 písm. i), m), q) nebo r) anebo podle
odstavce 3 písm. p), r) nebo s),

d) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 2 písm. n), nebo

e) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1, odstavce 2 písm. b), g), k), l) nebo s),
odstavce 3 písm. a) až l), n), o), q) nebo u) až w)
anebo podle odstavce 4.

(2) Za přestupek právnické osoby nebo podni-
kající 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 minimál-
ní úrovně zpětného odběru odpadů z obalů a část-
ky 1 000 000 Kč.“.

73. V § 46 odst. 1 větě první se slova „nebo h)
nebo § 44 odst. 4“ nahrazují slovy „až l)“.

74. V § 46 odst. 1 větě poslední se slova
„5 a § 12“ nahrazují slovy „§ 10a až 12a“.

75. V § 50 odst. 2 se za slova „vydá vyhlášku
podle“ vkládá text „§ 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11
odst. 4,“.

76. V příloze č. 1 části Názorné příklady
ilustrující použití kritéria 1 – Obal se slova „(na-
příklad káva, kakao, mléko), které po použití zůsta-
nou prázdné“ zrušují a v části Názorné příklady
ilustrující použití kritéria 1 – Předmět, který není
obalem se slova „Kávové kapsle do nápojových
systémů, kávové sáčky z hliníkové fólie a“ zrušují.

77. V příloze č. 2 části A bodu 3 písm. b) se
slovo „jednocestný“ nahrazuje slovem „jednorá-
zový“.

78. V příloze č. 3 pod tabulkou se nadpis „Vy-
světlivky:“ zrušuje a vkládá se nový bod 1, který zní:

„1. Požadovaného rozsahu recyklace a celkového
využití obalového odpadu je nutné dosáhnout v kaž-
dém kalendářním roce stanoveného období.“.

Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.

79. Příloha č. 4 zní:
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„Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb.
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Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Bylo-li autorizované společnosti vydáno
rozhodnutí o autorizaci přede dnem 4. července
2018, přizpůsobí svou činnost tak, aby splňovala po-
žadavky vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, 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 ohla-
šování 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 ohla-
šování údajů z evidencí autorizované společnosti za
rok 2023.

3. Žadatel o autorizaci podle § 17 zákona
č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, o jehož žádosti nebylo pra-
vomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, je povinen do 6 měsíců ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona doplnit žádost tak, aby
splňovala požadavky stanovené v § 17 odst. 3 zá-
kona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povinnost podle § 10a zákona č. 477/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-

hoto zákona, se použije pro osoby uvádějící na trh
nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené
v části 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. čer-
vence 2018, přizpůsobí svou činnost do 30. června
2024 tak, aby mohla zajišťovat plnění této povinnosti
v rámci sdruženého plnění.

5. Ustanovení § 12a odst. 3 zákona č. 477/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se poprvé použije při ohlašování
množství recyklovaných plastů použitých v jednorá-
zových plastových obalech uvedených v části B pří-
lohy č. 4 k tomuto zákonu za rok 2023.

6. Smlouva o sdruženém plnění, uzavřená podle
zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje
za smlouvu o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci

Čl. V

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a po-
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travinářské inspekci a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona
č. 238/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o) kontroluje, zda vybrané plastové výrobky spl-
ňují požadavky zákona upravujícího omezení
dopadu vybraných plastových výrobků na ži-
votní prostředí, a

p) kontroluje, zda obaly, které přicházejí do pří-
mého styku s potravinami, splňují požadavky
zákona upravujícího obaly.“.

2. V § 5 odst. 1 se na konci písmene k) slovo
„nebo“ zrušuje.

3. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

„m) uloží povinnost podle § 34 zákona upravujícího
omezení dopadu vybraných plastových vý-
robků na životní prostředí, nebo

n) uloží povinnost podle § 37 zákona upravujícího
obaly.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o výrobcích
s ukončenou životností

Čl. VI

V § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 542/2020 Sb.,
o výrobcích s ukončenou životností, se za slova „za
účelem zajištění“ vkládá slovo „kolektivního“ a slova
„zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstra-
nění výrobků s ukončenou životností“ se zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

OZNÁMENÍ TECHNICKÉHO PŘEDPISU

Čl. VII

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a) čl. III bodu 34, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2024, a

b) čl. III bodu 13, které nabývá účinnosti dnem
1. července 2024.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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245

ZÁKON

ze dne 10. srpna 2022,

kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů, se mění takto:

1. V § 2 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písme-
na c) až l).

2. V § 2 písm. c) se slova „je koncovým příjem-
cem nebo osobou s koncovým vlivem“ nahrazují
slovy „v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje
právnickou osobu nebo právní uspořádání“.

3. V § 2 písm. d) se slova „kterými koncový
příjemce může nepřímo získávat prospěch nebo kte-
rými osoba s koncovým vlivem může nepřímo uplat-
ňovat svůj vliv, včetně vlastnické a řídicí struktury“
nahrazují slovy „jejichž prostřednictvím jsou práv-
nická osoba nebo právní uspořádání vlastněny nebo
kontrolovány“.

4. V § 2 písm. e) se slova „možnost nepřímého
získávání prospěchu nebo možnost nepřímého
uplatňování koncového vlivu“ nahrazují slovy
„vlastnictví nebo kontrola právnické osoby nebo
právního uspořádání“.

5. V § 2 písm. f) se slova „možnost získávání
prospěchu nebo možnost uplatňování koncového
vlivu“ nahrazují slovy „vlastnictví nebo kontrola
právnické osoby nebo právního uspořádání“.

6. § 3 se zrušuje.

7. § 4 zní:

„§ 4

(1) Korporaci v konečném důsledku vlastní
nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo
nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo práv-
ního uspořádání

a) má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích
právech větší než 25 %,

b) má právo na podíl na zisku, jiných vlastních
zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než
25 %,

c) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo
korporacích, které mají v dané korporaci samo-
statně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo

d) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými
prostředky.

(2) Rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten,
kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to,
zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo
nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo práv-
ního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování
nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli.

(3) Rozhodující vliv v obchodní korporaci
uplatňuje ovládající osoba podle zákona upravují-
cího právní poměry obchodních korporací.

(4) Má se za to, že rozhodující vliv v korporaci
uplatňuje ten, kdo může jmenovat nebo odvolat vět-
šinu osob, které jsou členy statutárního orgánu kor-
porace.

(5) Má se za to, že rozhodující vliv v jiné než
obchodní korporaci, v bytovém nebo sociálním
družstvu nebo v investičním fondu v právní formě
akciové společnosti s proměnným základním kapitá-
lem uplatňuje každá fyzická osoba, která je členem
jejich statutárního orgánu nebo osobou v obdobném
postavení nebo osobou zastupující právnickou
osobu v tomto orgánu.

(6) Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu
v korporaci se v případě

a) řetězení podíly, které mají navázané osoby nebo
právní uspořádání, násobí a

b) větvení součiny podílů z jednotlivých řetězení
sčítají.

(7) Pro účely určení skutečného majitele inves-
tičního fondu v právní formě akciové společnosti
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s proměnným základním kapitálem se nepřihlíží k in-
vestičním akciím, ledaže stanovy spojují s těmito ak-
ciemi obdobné hlasovací právo jako u zakladatel-
ských akcií.“.

8. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „je-li osobou
s koncovým vlivem v korporaci“ nahrazují slovy
„uplatňuje-li v korporaci rozhodující vliv“.

9. V § 5 odst. 2 se slova „Je-li osobou s konco-
vým vlivem v korporaci“ nahrazují slovy „Uplat-
ňuje-li v korporaci rozhodující vliv“, slova „je kon-
covým příjemcem“ se nahrazují slovy „je skutečným
majitelem“, slova „skutečnými majiteli“ se nahrazují
slovy „skutečným majitelem“, slovo „jsou“ se nahra-
zuje slovy „je také“ a slova „a každá fyzická osoba,
která je jejím koncovým příjemcem“ se zrušují.

10. V § 5 odst. 3 se slova „Je-li osobou s konco-
vým vlivem právnická osoba, jejíž skutečný majitel je
určen podle odstavce 1 nebo 2, platí, že každá osoba
v jejím vrcholném vedení je také“ nahrazují slovy
„Platí, že skutečný majitel korporace podle od-
stavce 1 nebo 2 je“ a na konci textu odstavce se do-
plňují slova „ , ve kterých je uplatňován rozhodující
vliv“.

11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

„§ 5a

(1) Fundaci, ústav, obecně prospěšnou společ-
nost nebo právní uspořádání v konečném důsledku
vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která
v nich uplatňuje rozhodující vliv.

(2) Rozhodující vliv ve fundaci, ústavu a obecně
prospěšné společnosti uplatňuje ten, kdo na základě
vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě
jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo
prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořá-
dání dosáhnout toho, že rozhodování statutárního
nebo jiného řídicího orgánu odpovídá jeho vůli.

(3) Rozhodující vliv na správu právního uspo-
řádání uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvá-
žení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní
skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednic-
tvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáh-
nout toho, že rozhodování svěřenského správce od-
povídá jeho vůli.“.

12. V § 7 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Skutečného majitele nemají

a) stát a územní samosprávný celek, dobrovolný
svazek obcí, státní příspěvková organizace, pří-
spěvková organizace územního samosprávného
celku a

b) česká právnická osoba založená nebo zřízená za
účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu,
které nemají průmyslovou nebo obchodní po-
vahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji
převážně financují, uplatňují v ní rozhodující
vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob,
které jsou členy jejího statutárního nebo kon-
trolního orgánu; v případě obchodní korporace
se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly
přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo
obec.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

13. V § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „Platí, že“ nahrazují slovy „Má se za to, že
podle odstavce 1 písm. b)“.

14. V § 7 odst. 2 se písmena a) až c), h) a j) až n)
zrušují.

Dosavadní písmena d) až g), i), o) a p) se označují
jako písmena a) až d), e), f) a g).

15. V § 7 odst. 2 písm. f) se slova „na prospě-
chu“ zrušují a za slova „podíly a“ se vkládají slova
„podíly na“.

16. V § 9 odst. 2 se slova „nebo 38“ nahrazují
slovy „ , 38 nebo § 41 odst. 3“.

17. V § 9 odst. 3 se slovo „určený“ zrušuje a za
text „a)“ se vkládají slova „nebo § 5 odst. 3“.

18. V § 10, § 55 odst. 2 a v § 56 odst. 2 písm. b)
se slova „ , koncový příjemce, osoba s koncovým
vlivem“ zrušují a slova „může koncový příjemce zís-
kávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem
uplatňovat svůj vliv“ se nahrazují slovy „právnická
osoba nebo právní uspořádání jsou vlastněny nebo
kontrolovány“.

19. V § 14 odst. 4 písm. b) se slovo „fundace“
nahrazuje slovy „právnické osoby“, text „§ 34“ se
zrušuje a slovo „upravující“ se nahrazuje slovem
„upravujícího“.

20. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova „může kon-
cový příjemce získávat prospěch nebo osoba s kon-
covým vlivem uplatňovat svůj vliv na zahraniční
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právnickou osobu“ nahrazují slovy „je vlastněna
nebo kontrolována zahraniční právnická osoba“.

21. V § 16 odst. 2 se na konci textu písmene r)
slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se nová pís-
mena s) a t), která znějí:

„s) poskytovateli pro účely vedení řízení o poskyt-
nutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,

t) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání pro
účely výkonu její působnosti a“.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno u).

22. V § 16 odst. 3 se text „s)“ nahrazuje tex-
tem „u)“.

23. V § 23 odst. 3 písm. d) a v § 53 odst. 1 a 2 se
slovo „prospěchu“ nahrazuje slovy „zisku, jiných
vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku“.

24. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

„§ 33a

(1) Soud, který je příslušný k řízení o zápisu,
určí na návrh právnické osoby, zda je, nebo není
právnickou osobou podle § 7 odst. 1 písm. b). Je-li
to vhodné k ochraně práv třetích osob, určí tak i bez
návrhu.

(2) Rozhodne-li soud, že právnická osoba je
právnickou osobou podle § 7 odst. 1 písm. b), zajistí
do 3 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní
moci, aby byla tato skutečnost uveřejněna prostřed-
nictvím evidence skutečných majitelů na interneto-
vých stánkách ministerstva.“.

25. V § 38 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) se
slova „právnické osoby“ nahrazují slovem „korpo-
race“.

26. V § 38 se na konci textu odstavců 1 a 2 do-
plňují slova „ , jsou-li splněny podmínky od-
stavce 7“.

27. V § 38 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel veřejné obchodní společnosti, která
nemá více než 3 společníky, automaticky propíše fy-
zická osoba, která byla zapsána

a) v rámci zápisu do obchodního rejstříku jako její
společník, nebo

b) jako skutečný majitel korporace zapisované do
veřejného rejstříku, která je společníkem veřejné

obchodní společnosti, jsou-li splněny pod-
mínky odstavce 7.

(4) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel spolku, pobočného spolku, zahra-
ničního pobočného spolku, zájmového sdružení
právnických osob, mezinárodní nevládní organizace,
společenství vlastníků jednotek, odborové organi-
zace, organizace zaměstnavatelů, okresní a regionální
komory podle jiného zákona nebo bytového nebo
sociálního družstva automaticky propíše fyzická
osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřej-
ného rejstříku jako člen jejich statutárního orgánu
nebo osoba v obdobném postavení nebo osoba za-
stupující právnickou osobu v tomto orgánu.“.

28. V § 38 se doplňují odstavce 5 až 7, které
znějí:

„(5) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel honebního společenstva, politické
strany, politického hnutí, církve, náboženské společ-
nosti a ostatních právnických osob podle zákona
upravujícího církve a náboženské společnosti auto-
maticky propíše fyzická osoba, která je vedena v re-
gistru osob podle zákona upravujícího základní re-
gistry (dále jen „registr osob“) jako člen jejich statu-
tárního orgánu nebo fyzická osoba v obdobném po-
stavení nebo osoba zastupující právnickou osobu
v tomto orgánu.

(6) Pro účely automatického průpisu podle od-
stavce 3 se podíly společníků veřejné obchodní spo-
lečnosti považují za stejně velké.

(7) Pro účely automatického průpisu podle od-
stavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b) a odstavce 3
písm. b) se za podíl zakládající postavení skutečného
majitele považuje

a) 40% nebo větší podíl v navázaných korpora-
cích, ledaže má někdo stejný nebo větší podíl,

b) nepřímý podíl ve společnosti s ručením omeze-
ným, akciové společnosti nebo veřejné ob-
chodní společnosti větší než 25 %, nebo

c) 40% nebo větší podíl ve společnosti s ručením
omezeným, akciové společnosti nebo veřejné
obchodní společnosti a v navázaných korpora-
cích, ledaže má někdo stejný nebo větší podíl,
jde-li o skutečného majitele podle § 5.“.

29. V § 39 se za slovo „rejstříku“ vkládají slova
„nebo registru osob“.
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30. V § 40 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Den zápisu nebo výmazu skutečnosti ve
veřejném rejstříku nebo v registru osob působící au-
tomatický průpis se automaticky propíše jako den,
od kterého nebo do kterého je fyzická osoba skuteč-
ným majitelem; tento údaj nepůsobí nesrovnalost ani
porušení povinnosti podle § 9 odst. 1.“.

31. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Je-li u korporace, u které se neuplatní § 38,
určen skutečný majitel pouze podle § 4 odst. 5 nebo
§ 5 odst. 1, může tato korporace v rámci návrhu na
zápis navrhnout soudu nebo v rámci žádosti o zápis
požádat notáře, aby byla jako její skutečný majitel
automaticky propisována každá fyzická osoba, která
je ve veřejném rejstříku nebo registru osob zapsána
jako člen jejího statutárního orgánu nebo fyzická
osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující
právnickou osobu v tomto orgánu.“.

32. V § 45 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Byla-li evidující osoba vyzvána k odstra-
nění nesrovnalosti spočívající v tom, že do evidence
skutečných majitelů nebyl zajištěn zápis žádného
údaje, zapíše soud poznámku o nesrovnalosti, aniž
by o tom vydával rozhodnutí, již po marné výzvě
podle § 43.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

33. V § 48 odst. 3 se slova „ , koncového pří-
jemce, osoby s koncovým vlivem“ zrušují a slova
„může koncový příjemce získávat prospěch nebo
osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv“ se
nahrazují slovy „právnická osoba nebo právní uspo-
řádání jsou vlastněny nebo kontrolovány“.

34. V § 53 odst. 1 a v § 54 odst. 1 se na konci
textu odstavce doplňují slova „ ; to neplatí v případě
skutečného majitele, který jím je podle § 5 odst. 1 a 3
na základě svého postavení osoby ve vrcholném ve-
dení“.

35. V § 54 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje čís-
lem „30“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo spravedlnosti do 1 měsíce ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona prostřednictvím

nastavení informačního systému evidence skuteč-
ných majitelů zajistí, aby automaticky propsané
údaje podle zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byly
uvedeny do souladu s ustanoveními části třetí hla-
vy V zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a aby byly
automaticky propsány údaje podle zákona č. 37/
/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Ministerstvo spravedlnosti do 1 měsíce ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona prostřednictvím
nastavení informačního systému evidence skuteč-
ných majitelů v rámci údaje zapsaného do evidence
skutečných majitelů podle § 13 písm. b) zákona
č. 37/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, nahradí označení povahy
postavení skutečného majitele „koncový příjemce“
nebo „osoba s koncovým vlivem“ nebo „koncový
příjemce i osoba s koncovým vlivem“ v případě kor-
porací označením „skutečný majitel podle § 4 zá-
kona č. 37/2021 Sb.“ a v případě právních uspořá-
dání a právnických osob, které nejsou korporacemi,
označením „skutečný majitel podle § 5a zákona
č. 37/2021 Sb.“ a v rámci údaje zapsaného do evi-
dence skutečných majitelů podle § 13 písm. c) zá-
kona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, nahradí označení
podílu skutečného majitele „podíl na prospěchu“
označením „podíl“. Údaj o podílu na hlasovacích
právech a údaj o přímém podílu na prospěchu za-
psaný do evidence skutečných majitelů podle § 13
písm. c) zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po-
važuje také za údaj o podílu podle zákona č. 37/2021
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

3. Osoby, o kterých podle § 7 písm. h) a j) až n)
zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, platilo, že nemají
skutečného majitele, zajistí do 6 měsíců ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, aby platné údaje o je-
jich skutečném majiteli odpovídaly požadavkům zá-
kona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona. Na tyto osoby se do
okamžiku prvního zápisu údajů do evidence skuteč-
ných majitelů ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, nepoužijí ustanovení části třetí
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hlavy VI a části čtvrté zákona č. 37/2021 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, ani ustanovení dalších zákonů vyžadující zjiš-
ťování skutečného majitele v evidenci skutečných
majitelů.

4. Na právnické osoby a právní uspořádání
vzniklé v období 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona se po tuto dobu nepoužijí ustanovení
části třetí hlavy VI a části čtvrté zákona č. 37/2021
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, ani ustanovení dalších zákonů vyžadu-
jící zjišťování skutečného majitele v evidenci skuteč-
ných majitelů.

5. Osoba, která splnila povinnost podle § 9 zá-
kona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, zajistí do 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby platné
údaje odpovídaly požadavkům zákona č. 37/2021
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona. K údajům, které byly zapsány do evi-
dence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, a které se podle zákona č. 37/2021
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, do evidence skutečných majitelů neza-
pisují, se nepřihlíží. Tyto údaje nepůsobí nesrovna-
lost ani porušení povinnosti podle § 9 odst. 1 zákona
č. 37/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, to však nebrání provést je-
jich výmaz na návrh nebo na žádost.

6. Vyhovuje-li v případě osoby podle bodu 5 ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona stav zápisu po-
žadavkům zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, platí, že
do okamžiku zápisu do evidence skutečných maji-
telů podle zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
tento stav zápisu nepůsobí nesrovnalost ani porušení
povinnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti toho-
to zákona, ani nesrovnalosti podle jiného zákona,
a v těchto případech se nepoužijí ustanovení § 42
až 51 a části čtvrté zákona č. 37/2021 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Je-li v případě osoby podle bodu 5 ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona skutečným majitelem podle
zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, osoba, která jím
podle zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla, ne-
použijí se ve vztahu k tomuto skutečnému majiteli
do okamžiku jeho zápisu do evidence skutečných
majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle
však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, ustanovení § 52 až 54 zákona č. 37/2021 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

7. Za den, od kterého je skutečným majitelem
podle zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osoba, která jím
podle zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla, se po-
važuje den nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Návrh na zápis, který byl doručen soudu,
nebo žádost o zápis, která byla podána notáři, přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí
podle zákona č. 37/2021 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Zápis nebo automatický průpis na základě
návrhu doručeného soudu nebo žádosti podané no-
táři před uplynutím 1 měsíce ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona se provede nejdříve po uplynutí
této doby; lhůta pro provedení zápisu po tuto dobu
neběží.

10. Od soudního poplatku za první návrh na
zápis doručený nejdříve v den nabytí účinnosti to-
hoto zákona a za další návrh, byl-li jemu předcháze-
jící návrh odmítnut, se osvobozují osoby podle bo-
dů 3 a 5, a to nejdéle do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října
2022.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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