
Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 224 Rozeslána dne 23. prosince 2020 Cena Kč 98,–

O B S A H :

544. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony

545. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů



544

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna vodního zákona

Čl. I

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně-
kterých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona
č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona
č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona
č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona
č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 113/2018 Sb., zákona č. 312/2019 Sb. a zákona
č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova „podzemní vody“
vkládají slova „ , jako ohrožené a nenahraditelné
složky životního prostředí a přírodní zdroje“ a za
slova „vodních zdrojů“ se vkládají slova „ , pro za-
chování vodních zdrojů a předejití stavu nedostatku
vody“.

2. V § 2 se doplňují odstavce 13 až 16, které
znějí:

„(13) Vodní linie je kontinuálně propojená síť
vodních toků a ostatních vodních linií, včetně částí
vzdutých vodním dílem a přechodně zakrytých
úseků, přerušená pouze místy, kde dochází k přiro-
zenému vsakování.

(14) Ostatní vodní linií je tekoucí povrchová
nebo podzemní voda neodpovídající definici vod-
ního toku podle § 43.

(15) Pověřenou osobou je odborně způsobilá
právnická osoba pověřená rozhodnutím Ministerstva
zemědělství k provádění technickobezpečnostního
dohledu nad vodními díly, včetně zpracování pro-
gramu technickobezpečnostního dohledu a zpraco-
vání rozsahu měření technickobezpečnostního do-
hledu, v rozsahu svého pověření, a ke zpracování
posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hle-
diska technickobezpečnostního dohledu.

(16) Pověřením je rozhodnutí Ministerstva ze-
mědělství udělující pověření k provádění technicko-
bezpečnostního dohledu nad vodními díly, včetně
zpracování programu technickobezpečnostního do-
hledu a zpracování rozsahu měření technickobezpeč-
nostního dohledu, a ke zpracování posudků pro za-
řazení vodních děl do kategorií z hlediska technic-
kobezpečnostního dohledu.“.

3. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn
nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpe-
čit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod
kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě
k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým
čištěním s následným vypouštěním do vod povrcho-
vých nebo podzemních. V případě technické nepro-
veditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze
odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce
(žumpě)4) s následným vyvážením akumulovaných
vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění.
Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení od-
toku povrchových vod vzniklých dopadem atmosfé-
rických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková
voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě
vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li
žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových
vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a ří-
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zeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.
Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena
stavba, změna stavby před jejím dokončením, uží-
vání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném
povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání
stavby.“.

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

„§ 5a

Vodoprávní úřady jako dotčené orgány ve
svých stanoviscích k návrhům územně plánovací do-
kumentace zohledňují cíle ochrany povrchových
a podzemních vod, jejich hospodárné využívání a vy-
tváření podmínek pro snižování nepříznivých
účinků povodní a sucha v zastavěných a zastavitel-
ných územích. Vodoprávní úřady poskytují orgá-
nům územního plánování údaje a podklady pro vy-
mezování ploch vhodných k omezování a zadržování
odtoku srážkových vod a realizaci vodních prvků.“.

5. V § 7 odst. 5 a § 108 odst. 4 se slova
„a spojů“ zrušují.

6. V § 8 odst. 3 písm. g) se slova „ , chránících
stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetí-
žením,“ zrušují.

7. V § 9 odst. 2, § 39 odst. 4 úvodní části usta-
novení, § 39 odst. 6, § 40 odst. 2, § 122 odst. 3 a 4
a § 125g odst. 3 a 4 se za slovo „nebezpečnými“
vkládá slovo „závadnými“.

8. V § 9 odst. 3 se slova „(hlava X díl 1 a hla-
va XI)“ nahrazují slovy „(hlava XI díl 1 a hla-
va XII)“.

9. V § 9 odst. 8, § 23a odst. 1 písm. b) bodech 1
a 3 a § 39 odst. 4 písm. d) se za slovo „nebezpeč-
ných“ vkládá slovo „závadných“.

10. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Měřit množství vody, se kterou nakládá,
a předávat výsledky tohoto měření příslušnému
správci povodí postupem podle § 22 odst. 2 je povi-
nen

a) oprávněný, který má povolení k nakládání s vo-
dami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 8
odst. 1 písm. b) bodu 1 v celkovém množství
alespoň 1 000 m3 vody v kalendářním roce nebo
100 m3 vody v kalendářním měsíci,

b) oprávněný, který má povolení k nakládání s vo-
dami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5, § 8

odst. 1 písm. b) bodů 2 až 5 nebo § 8 odst. 1
písm. d), e) nebo f) v celkovém množství ale-
spoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo
500 m3 vody v kalendářním měsíci,

c) ten, kdo má povolení k nakládání s vodami
v množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendář-
ním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním mě-
síci, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo
zdrojem přírodních minerálních vod nebo které
jsou vyhrazeným nerostem.“.

11. V § 15 odst. 8 úvodní části ustanovení se za
slovo „odstranění“ vkládají slova „musí být zohled-
něno umožnění překonání díla přenesením nebo
splutím v místech užívání povrchových vod k re-
kreační plavbě a“ a za slova „vodního toku“ se vklá-
dají slova „a musí být umožněno jejich překonání
v rámci vodní cesty“.

12. V § 15 odst. 8 písm. c) se za slovo „kdy“
vkládají slova „překonání díla nebo“.

13. V § 15a odst. 4 písm. b) a c) se text „(§ 61
odst. 4)“ nahrazuje textem „(§ 61 odst. 6)“.

14. Za § 15b se vkládá nový § 15c, který včetně
nadpisu zní:

„§ 15c

Odstranění vodních děl za účelem obnovy
přirozených koryt drobných vodních toků

(1) K odstranění vodního díla, jímž se upravuje,
mění nebo zřizuje koryto drobného vodního toku,
vybudovaného před rokem 2002, které svou funkci
již neplní nebo ji plní jen částečně anebo pozbylo
svého účelu a které se nachází na pozemku mimo
zastavěné území nebo zastavitelnou plochu, postačí,
za účelem obnovy přirozeného koryta drobného
vodního toku, ohlášení jeho vlastníka vodoprávnímu
úřadu. Pro ohlášení se přiměřeně použijí ustanovení
stavebního zákona o odstraňování staveb.

(2) Odstraněním vodního díla na základě ohlá-
šení podle odstavce 1 nesmí dojít k významnému
zhoršení funkcí drobného vodního toku nebo k vý-
znamnému dotčení práv a oprávněných zájmů vlast-
níků pozemků tvořících jeho koryto nebo sousedí-
cích s ním.

(3) Ohlášení odstranění vodního díla podle od-
stavce 1 obsahuje:

a) náležitosti podle stavebního zákona4),
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b) souhlasné stanovisko příslušného správce vod-
ního toku; to neplatí v případě, že je správce
vodního toku vlastníkem vodního díla.

(4) Jestliže vodoprávní úřad s ohlášením odstra-
nění vodního díla podle odstavce 1 souhlasí, pova-
žuje se koryto drobného vodního toku v jeho místě
za přirozené koryto drobného vodního toku.

(5) Nemá-li ohlášení předepsané náležitosti
nebo trpí-li jinými vadami, vyzve vodoprávní úřad
vlastníka vodního díla k odstranění nedostatků po-
dání, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí
jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.
Dojde-li vodoprávní úřad k závěru, že ohlášení není
úplné nebo nejsou splněny podmínky pro vydání
souhlasu, rozhodne usnesením o provedení vodo-
právního řízení o povolení odstranění vodního díla
podle § 15; toto usnesení se oznamuje pouze vlastní-
kovi vodního díla a nelze se proti němu odvolat.
Právní mocí usnesení je zahájeno vodoprávní ří-
zení.“.

15. V § 16 odst. 5 se za slova „zvlášť nebezpeč-
ných“ vkládá slovo „závadných“.

16. V § 17 odst. 1 písm. g) se za slova „pod-
zemní voda;“ vkládají slova „nestanoví-li tento zá-
kon jinak,“.

17. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) K žádosti o souhlas k vrtům podle od-
stavce 1 písm. g) nebo geologickým pracím podle
odstavce 1 písm. i) v ochranném pásmu stanoveném
podle lázeňského zákona žadatel předloží vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o geo-
logických pracích8).“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 3 až 6.

18. V § 17 odstavec 6 zní:

„(6) Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu
podle odstavce 1 posoudí možnost zhoršení stavu
nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové
vody nebo stavu útvaru podzemní vody. Zároveň
posoudí, zda provedením záměru nedojde k takové
změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke zne-
možnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého eko-
logického potenciálu útvaru povrchové vody nebo
dobrého stavu útvaru podzemní vody. Dojde-li k zá-
věru, že provedení záměru může vést ke zhoršení
stavu nebo ekologického potenciálu útvaru po-

vrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru pod-
zemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého
stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru
povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru pod-
zemní vody, upozorní žadatele, že bez výjimky po-
dle § 23a odst. 8 není možné záměr povolit ani pro-
vést a že bez této výjimky nelze souhlas podle od-
stavce 1 vydat.“.

19. V § 21 odst. 2 písm. c) bod 1 zní:

„1. vodních linií a objektů na nich, hydrologic-
kých povodí vodních toků, hydrogeologic-
kých rajonů a vodních nádrží,“.

20. V § 21 odst. 2 písm. c) bod 13 zní:

„13. hlavních odvodňovacích a hlavních závla-
hových zařízení (§ 56),“.

21. V § 21 se na konci textu odstavce 2 do-
plňuje věta „Údaje z evidencí podle písmene c) se
zveřejňují jako otevřená data60).“.

Poznámka pod čarou č. 60 zní:

„60) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 21 odstavec 7 zní:

„(7) Zaměstnanci správců povodí a pověřených
odborných subjektů

a) jsou oprávněni při výkonu své činnosti, včetně
odběru vzorků povrchových a podzemních
vod, v nezbytně nutném rozsahu vstupovat na
cizí pozemky a dále vstupovat do cizích staveb
a dalších prostor užívaných pro podnikatelskou
činnost nebo provozování jiné hospodářské čin-
nosti, pokud k tomu není třeba povolení podle
jiných právních předpisů; vlastníci nebo uživa-
telé těchto prostor jsou povinni vstup umožnit,

b) jsou povinni prokazovat se pověřením nebo
průkazem správce povodí nebo pověřeného od-
borného subjektu a před vstupem na cizí po-
zemky nebo do cizích staveb a dalších prostor
informovat oprávněného, jakož i jejich vlastníka
nebo uživatele.“.

23. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Pro potřeby vodní bilance je ten, kdo je
podle § 10 odst. 1 nebo 2 povinen měřit množství
vody, se kterou nakládá, a dále ten, kdo má povole-
ní k vypouštění odpadních vod nebo vypouští důl-
ní vody do vod povrchových nebo podzemních
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vmnožství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3

nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, povinen jednou
ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje
o tomto nakládání nebo vypouštění způsobem
a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zemědělství
ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.“.

24. V § 22 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) vodních linií a objektů na nich a vodních ná-
drží,“.

25. V § 22 odst. 3 písmeno e) zní:

„e) hlavních odvodňovacích a hlavních závlahových
zařízení (§ 56).“.

26. V § 22 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) objektů na vodních liniích hydrologických po-
vodí vodních toků a hydrogeologických ra-
jonů,“.

27. V § 22 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) vodních útvarů včetně silně ovlivněných vod-
ních útvarů a umělých vodních útvarů,“.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písme-
na c) až j).

28. V § 22 odst. 6 se text „§ 108 odst. 3
písm. v)“ nahrazuje textem „§ 108 odst. 3 písm. w)“.

29. V § 23a odst. 8 úvodní části ustanovení se
za slovo „Zhoršení“ vkládají slova „stavu nebo eko-
logického potenciálu útvaru povrchové vody nebo
stavu útvaru podzemní vody“, za slovo „povrchové“
se vkládá slovo „vody“ a slova „podzemní vody“ se
nahrazují slovy „dobrého stavu útvaru podzemní
vody“.

30. V § 23a odst. 8 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písme-
na b) a c).

31. V § 23a odst. 9 se za slova „ke zhoršení“
vkládají slova „stavu nebo ekologického potenciálu
útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní
vody“, za slovo „povrchových“ se vkládá slovo
„vod“ a slova „podzemních vod“ se nahrazují slovy
„dobrého stavu útvaru podzemních vod“.

32. V § 23a se za odstavec 9 vkládá nový od-
stavec 10, který zní:

„(10) Důvody pro udělení výjimky podle od-

stavce 8 musí být uvedeny a vysvětleny v platném
plánu povodí podle § 24 nebo v jeho nejbližší aktua-
lizaci.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

33. V § 36 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a zohledňuje možnosti rekreační plavby“.

34. V § 36 odst. 2 se za slova „vodního toku“
vkládají slova „a možnostem rekreační plavby“.

35. V § 38 odst. 1 se slova „z odkališť“ zrušují.

36. V § 38 odstavec 9 zní:

„(9) Přímé vypouštění odpadních vod do pod-
zemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních
vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo
zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jedné
nebo několika územně souvisejících staveb pro by-
dlení50), staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo z jed-
notlivých staveb poskytujících ubytovací služby52),
vznikajících převážně jako produkt lidského meta-
bolismu a činností v domácnostech, přes půdní
vrstvy do vod podzemních lze povolit, pokud není
v daném případě technicky možné nebo s ohledem
na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými práv-
ními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění
odpadních vod do vod povrchových. Povolení vy-
pouštění odpadních vod do vod podzemních podle
věty druhé nelze vydat bez souhlasného vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí8), která posoudí vliv
vypouštění odpadních vod na jakost podzemních
vod. Maximální povolené množství odpadních vod
vypouštěné z jedné nebo několika územně souvise-
jících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout
15 m3/den.“.

37. V § 39 odst. 3 větě první se slova „(dále jen
„nebezpečné látky“)“ a slova „(dále jen „zvlášť ne-
bezpečné látky“)“ zrušují, ve větě druhé se za slovo
„nebezpečných“ vkládá slovo „závadných“ a ve větě
páté se slova „nebezpečnými látkami“ nahrazují
slovy „nebezpečnými závadnými látkami“.

38. V § 39 odst. 4 písm. d) se za slova „z ob-
jemných krmiv“ vkládají slova „nebo látek určených
pro úpravu vody na vodu pitnou a pro čištění ko-
munálních odpadních vod“.

39. V § 39 odst. 7 úvodní části ustanovení se za
slovo „výjimku“ vkládají slova „a stanovit pod-
mínky pro jejich použití“.
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40. V § 39 odst. 12 se za slovo „nebezpečné“
vkládá slovo „závadné“.

41. V § 42 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Exekuci rozhodnutí vydaného podle tohoto usta-
novení nelze zahájit, nařídit nebo provést.“.

42. V § 44 odst. 2 se za slova „lidskou činností“
vkládají slova „nebo odstraněním vodního díla za
účelem obnovy přirozeného koryta drobného vod-
ního toku“.

43. V § 47 odst. 2 se na konci písmene h) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) obnovovat přirozená koryta drobných vodních
toků odstraněním vodních děl, jimiž byla před
rokem 2002 upravena, změněna nebo zřízena
úprava koryt drobných vodních toků.“.

44. V § 53 se slova „Ministerstvo zemědělství“
nahrazují slovy „krajský úřad“ a slovo „To“ se na-
hrazuje slovem „Ten“.

45. V § 54 odst. 4 se za slova „možnosti zhor-
šení“ vkládají slova „stavu nebo ekologického poten-
ciálu záměrem dotčeného vodního útvaru“.

46. V § 55 odst. 3 se slova „pokud neslouží
k odběru podzemní vody,“ zrušují.

47. V § 59 odst. 1 písm. k) se slovo „provádět“
nahrazuje slovy „provést poprvé nejpozději do 6 mě-
síců od jeho zprovoznění a pak“ a slova „předávat
do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu
úřadu“ se nahrazují slovy „předávat do 30 pracov-
ních dnů od provedení revize vodoprávnímu úřadu“.

48. V § 61 odst. 1 se slova „ke vzdouvání nebo
zadržování vody“ zrušují.

49. V § 61 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Technickobezpečnostnímu dohledu podlé-
hají vodní díla, která slouží ke vzdouvání a zadržo-
vání vody. Jedná se o

a) přehrady, hráze a jezy, s výjimkou příčných
staveb v korytech vodních toků a přilehlých
územích, jejichž výška od paty hráze po korunu
je nižší než 1 m a celkový objem vzduté vody
nepřesahuje 1 000 m3, nebo pevných a nepohyb-
livých příčných vzdouvacích staveb, v korytech
vodních toků, jejichž pevná přelivná hrana je
převýšena nade dnem v podjezí méně než
1,5 m,

b) stavby na ochranu před povodněmi,

c) stavby, které se k plavebním účelům zřizují
v korytech vodních toků nebo na jejich březích,

d) stavby k využití energetického potenciálu po-
vrchových vod, s výjimkou příčných staveb
uvedených v písmenu a), a

e) jiné stavby sloužící ke vzdouvání nebo zadržo-
vání vody, s výjimkou nádrží zcela zahloube-
ných v zemi bez vzdouvacího prvku, slepých
ramen, vodovodních řadů a vodojemů, kanali-
začních sítí a rekreačních bazénů.

(3) Dále technickobezpečnostnímu dohledu
podléhají stavby

a) odkališť a

b) hydrotechnických štol a tunelů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstav-
ce 4 až 13.

50. V § 61 odstavec 5 zní:

„(5) Stanovení kritérií a postupu pro zařazení
vodních děl do kategorií, rozsah a četnost provádění
technickobezpečnostního dohledu u jednotlivých
kategorií vodních děl a v jednotlivých etapách jejich
přípravy, výstavby, změny dokončené stavby vod-
ního díla nebo provozu, náležitosti zpracování roz-
sahu měření technickobezpečnostního dohledu, ná-
ležitosti programu technickobezpečnostního do-
hledu a zpracování výsledků pozorování a měření
stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou.“.

51. V § 61 odst. 6 se slovo „dokončeného“ na-
hrazuje slovy „dokončené stavby“, slova „vymeze-
ného vyhláškou podle odstavce 3“ se zrušují, číslo
„9“ se nahrazuje číslem „11“ a na konci odstavce 6
se doplňuje věta „Posudek pro zařazení vodního díla
do kategorie obsahuje stanovení míry bezpečnosti
vodního díla při povodních a návrh a posouzení pa-
rametrů bezpečnostních a výpustných zařízení v sou-
ladu se zvláštními právními předpisy61),62).“.

Poznámky pod čarou č. 61 a 62 znějí:

„61) Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích
pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

62) ČSN 75 29 35 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při
povodních.“.

52. V § 61 se odstavec 10 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako od-
stavce 10 až 12.

53. V § 61 odstavce 10 a 11 znějí:

„(10) Evidenci technickobezpečnostního do-
hledu včetně zařazení vodních děl do I. až IV. kate-
gorie spravuje Ministerstvo zemědělství. Rozsah
údajů a způsob vedení evidence technickobezpeč-
nostního dohledu stanoví Ministerstvo zemědělství
vyhláškou.

(11) Provádět technickobezpečnostní dohled
nad vodními díly I. až III. kategorie, včetně zpraco-
vání programu technickobezpečnostního dohledu
a zpracování rozsahu měření technickobezpečnost-
ního dohledu, zpracovávat posudky pro zařazení
vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska tech-
nickobezpečnostního dohledu může jen pověřená
osoba v rozsahu svého pověření. Je-li taková osoba
vlastníkem vodního díla I. nebo II. kategorie, nesmí
na něm vykonávat technickobezpečnostní dohled
sama a zpracovávat pro něj program technickobe-
zpečnostního dohledu.“.

54. V § 61 se za odstavec 11 vkládají nové od-
stavce 12 a 13, které znějí:

„(12) Pověřená osoba je povinna

a) zajistit kontinuální výkon technickobezpeč-
nostního dohledu v potřebném rozsahu a perso-
nálním složení, a to i v době povodní, živelních
pohrom a krizových situací,

b) oznámit Ministerstvu zemědělství přeměnu
právnické osoby a změnu personálního, mate-
riálního a technického vybavení vztahujícího se
k výkonu technickobezpečnostního dohledu,
a to neprodleně po realizaci této změny,

c) provádět technickobezpečnostní dohled nad
vodními díly v souladu s obecně závaznými
předpisy a technickými požadavky, zejména
z hlediska jejich bezpečnosti, stability a mož-
ných příčin poruch,

d) vést evidenci technickobezpečnostního dohledu
vybraných údajů o vodních dílech a o výkonu
technickobezpečnostního dohledu u určených
vodních děl, nad kterými provádí technickobe-
zpečnostní dohled v rozsahu a způsobem stano-
veným vyhláškou,

e) předávat údaje z jimi vedené evidence technic-
kobezpečnostního dohledu podle písmene d)
Ministerstvu zemědělství nejpozději za kalen-

dářní čtvrtletí vždy do 15. dne prvního měsíce
následujícího čtvrtletí v rozsahu a způsobem
stanoveným vyhláškou.

(13) Vodoprávní úřad je povinen

a) vést evidenci technickobezpečnostního dohledu
vybraných údajů o vodních dílech a o výkonu
technickobezpečnostního dohledu u vodních
děl IV. kategorie, nad kterými neprovádí tech-
nickobezpečnostní dohled pověřená osoba
v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou,

b) předávat údaje z jimi vedené evidence technic-
kobezpečnostního dohledu podle písmene a)
Ministerstvu zemědělství nejpozději za kalen-
dářní čtvrtletí vždy do 15. dne prvního měsíce
následujícího čtvrtletí v rozsahu a způsobem
stanoveným vyhláškou.“.

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 14.

55. V § 61 odst. 14 se číslo „9“ nahrazuje číslem
„11“, za slovo „pouze“ se vkládá slovo „právnické“,
za slovo „činností“ se vkládají slova „stanovené vy-
hláškou“ a na konci odstavce 14 se doplňuje věta
„Náležitosti žádostí stanoví Ministerstvo zeměděl-
ství vyhláškou.“.

56. V § 61 se doplňují odstavce 15 a 16, které
znějí:

„(15) Ministerstvo zemědělství může odebrat
pověření k provádění technickobezpečnostního do-
hledu v případě, že

a) nejsou plněny povinnosti stanovené v § 61
odst. 12,

b) technickobezpečnostní dohled nebyl vykoná-
ván soustavně nejméně 5 let nad vodními
díly III. kategorie,

c) technickobezpečnostní dohled nebyl vykoná-
ván nepřetržitě nad vodními díly I. a II. katego-
rie,

d) nebylo řádně vykonáváno zpracování posudků
pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie
technickobezpečnostního dohledu,

e) došlo k přeměně právnické osoby, nebo vstupu
právnické osoby do likvidace.

(16) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláš-
kou rozsah vybraných údajů, způsob vedení evi-
dence technickobezpečnostního dohledu a způsob
předávání těchto údajů podle odstavců 12 a 13.“.
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57. V § 62 odst. 1 se text „(§ 61 odst. 3)“ na-
hrazuje textem „(§ 61 odst. 5)“.

58. V § 62 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Vlastník, případně stavebník je povinen
u vodních děl zařazených do I. až III. kategorie
oznámit neprodleně stanovení pověřené osoby, pří-
padně její změnu Ministerstvu zemědělství. Totéž
platí pro vodní díla IV. kategorie, u kterých nepro-
vádí technickobezpečnostní dohled vlastník, pří-
padně stavebník sám, ale prostřednictvím pověřené
osoby.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

59. V § 62 odstavec 5 zní:

„(5) Při provádění technickobezpečnostního
dohledu je vlastník, případně stavebník vodního díla
zařazeného do I. až IV. kategorie povinen

a) určit fyzickou osobu odpovědnou za výkon
technickobezpečnostního dohledu a oznámit
její jméno, příjmení, adresu bydliště, popřípadě
pracoviště a číslo telefonu příslušnému vodo-
právnímu úřadu; u vodních děl IV. kategorie
se za osobu odpovědnou za technickobezpeč-
nostní dohled považuje vlastník vodního díla,
pokud neurčil jinou osobu,

b) přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce
vodního díla podle § 61 odst. 1, a to u staveb
I. kategorie jedenkrát ročně, u staveb II. kate-
gorie jedenkrát za 2 roky, u staveb III. kategorie
jedenkrát za 4 roky a u staveb IV. kategorie
jedenkrát za 10 let,

c) předkládat u vodních děl I. až IV. kategorie zá-
pis o prohlídce v termínech podle písmene b)
příslušnému vodoprávnímu úřadu,

d) předkládat u vodních děl I. až III. kategorie
zprávy o výsledcích technickobezpečnostního
dohledu v termínech podle písmene b) nebo,
nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se
bezpečnosti vodního díla, příslušnému vodo-
právnímu úřadu,

e) předat u vodních děl I. až III. kategorie přísluš-
nému vodoprávnímu úřadu program technicko-
bezpečnostního dohledu nebo jeho změnu.“.

60. V § 75 odst. 3 se text „(§ 61 odst. 10)“ na-
hrazuje textem „(§ 61 odst. 11)“.

61. V § 77 odstavec 9 zní:

„(9) Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu
podle jiného právního předpisu34), zasedá příslušný
krizový štáb a příslušná povodňová komise společně.
Pravomoci povodňových orgánů nejsou vyhlášením
krizového stavu dotčeny.“.

62. V části první se za hlavu IX vkládá nová
hlava X, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 63 zní:

„HLAVA X

ZVLÁDÁNÍ SUCHA
A STAVU NEDOSTATKU VODY

Díl 1

Vymezení pojmů

§ 87a

(1) Suchem se pro účely této hlavy rozumí hyd-
rologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu,
který vzniká zejména v důsledku deficitu srážek
a projevuje se poklesem průtoků ve vodních tocích
a hladiny podzemních vod.

(2) Stavem nedostatku vody se pro účely této
hlavy rozumí dočasný stav s možným dopadem na
základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a ži-
votní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na
užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je ne-
zbytné omezovat hospodaření s vodou a provádět
další opatření.

Díl 2

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

§ 87b

(1) Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku
vody (dále jen „plán pro sucho“) se pořizuje pro
území České republiky a pro území kraje.

(2) Plán pro sucho je podkladem pro

a) rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, která
vydává vodoprávní úřad podle § 6 odst. 4, § 59
odst. 5 nebo § 109 odst. 1 při zvládání sucha,

b) vyhodnocování nutnosti svolat komisi pro zvlá-
dání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen
„komise pro sucho“),

c) rozhodování komise pro sucho o opatřeních při
stavu nedostatku vody.
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(3) Plán pro sucho zahrnuje

a) základní část, která obsahuje údaje potřebné pro
zvládání sucha v daném území, charakteristiku
území, popis vodních zdrojů včetně záložních
a jejich případné zastupitelnosti, popis úpravy,
dopravy, převodů vody a zásobování vodou,
seznam a popis technických zařízení využitel-
ných k řešení stavu nedostatku vody, seznam
uživatelů vody významných pro dané území,
seznam povolených nakládání s vodami vý-
znamněji ovlivňujících množství a jakost vod,
popis rizik sucha a místní směrodatné limity
a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody,

b) operativní část, která obsahuje seznam orgánů
veřejné moci a osob podílejících se na zvládání
sucha a stavu nedostatku vody, popis činností,
které vykonávají, popis přenosu informací, pri-
ority zásobování, návrh postupů pro zvládání
sucha a opatření při vyhlášeném stavu nedo-
statku vody,

c) grafickou část, která obsahuje mapy nebo plány,
na kterých jsou zakreslena zejména území ohro-
žená suchem, vodohospodářské a vodárenské
soustavy, zdroje a úpravny vody a uživatelé
vody významní pro dané území.

(4) Stanovení jednotlivých opatření při vyhláše-
ném stavu nedostatku vody v plánu pro sucho musí
odpovídat významu způsobu užití vody. Tyto způ-
soby užití vody se stanoví postupně od nejvýznam-
nějšího k méně významným takto:

a) zajištění funkčnosti kritické infrastruktury po-
dle předpisů upravujících krizové řízení63) a dal-
ších provozů poskytujících nezbytné služby,

b) zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

c) živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů,
jako zemědělská výroba, a ekologická funkce
vody,

d) hospodářské využití nespadající pod písmena a)
až c) a jiné využití s vazbou na místní zaměst-
nanost,

e) ostatní využití.

(5) Vyžadují-li to zvláštní místní podmínky, lze
se od pořadí významnosti uvedeného v ustanovení
odstavce 4 písm. c) až e) odchýlit.

§ 87c

(1) Plán pro sucho pořizuje a průběžně aktua-

lizuje pro území kraje krajský úřad, a to ve spolu-
práci s příslušnými správci povodí a Českým hydro-
meteorologickým ústavem.

(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace
krajský úřad projedná s obecními úřady obcí s roz-
šířenou působností ve svém správním obvodu, kraj-
skými úřady sousedních krajů, Policií České repu-
bliky, hasičským záchranným sborem kraje, přísluš-
ným újezdním úřadem, krajskou hygienickou sta-
nicí, uživateli vody významnými pro území pří-
slušného kraje, Ministerstvem zemědělství a Minis-
terstvem životního prostředí. Nachází-li se na území
kraje vodní cesta dopravně významná využívaná,
projedná krajský úřad návrh plánu pro sucho a jeho
aktualizace také s Ministerstvem dopravy a Státní
plavební správou. Plán pro sucho a jeho aktualizace
nesmí být v rozporu s plánem pro sucho pro území
České republiky a s plány pro sucho ostatních krajů.
Plán pro sucho a jeho aktualizace po schválení Mi-
nisterstvem zemědělství a Ministerstvem životního
prostředí zveřejní krajský úřad způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup.

§ 87d

(1) Plán pro sucho pro území České republiky
pořizuje a průběžně aktualizuje společně Minister-
stvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace
projedná Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ži-
votního prostředí s krajskými úřady, správci povodí,
Českým hydrometeorologickým ústavem, Minister-
stvem dopravy, Ministerstvem zdravotnictví a Minis-
terstvem vnitra. Plán pro sucho a jeho aktualizace
zveřejní Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ži-
votního prostředí způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Díl 3

Orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

§ 87e

(1) Orgánem pro zvládání sucha a stavu nedo-
statku vody (dále jen „orgán pro sucho“) je

a) vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2,

b) ústřední a krajská komise pro sucho.

(2) Nadřízeným správním orgánem krajské ko-
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mise pro sucho a ústřední komise pro sucho je Mi-
nisterstvo zemědělství nebo Ministerstvo životního
prostředí v rozsahu působnosti svěřené jim tímto zá-
konem.

§ 87f

(1) Hejtman kraje jako zvláštní orgán kraje zři-
zuje krajskou komisi pro sucho a je jejím předsedou.
Další členy této komise hejtman kraje jmenuje ze
zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu,
příslušných správců povodí, Českého hydrometeo-
rologického ústavu, Policie České republiky, hasič-
ského záchranného sboru kraje a krajské hygienické
stanice. Nachází-li se na území kraje vodní cesta do-
pravně významná využívaná, jmenuje hejtman kraje
členem krajské komise pro sucho i zaměstnance Mi-
nisterstva dopravy.

(2) K jednání krajské komise pro sucho hejtman
kraje přizve dotčené uživatele vody významné pro
dané území uvedené v plánu pro sucho a může při-
zvat zejména zástupce dotčených obcí. Přizvané oso-
by nejsou členy krajské komise pro sucho.

§ 87g

Ústřední komisi pro sucho zřizuje vláda.
Ústřední komisi pro sucho předsedá ministr země-
dělství nebo ministr životního prostředí.

§ 87h

Pokud dojde v době stavu nedostatku vody
k vyhlášení krizového stavu podle jiného právního
předpisu34), zasedají příslušný krizový štáb a přísluš-
ná komise pro sucho společně. Pravomoci komisí
pro sucho nejsou vyhlášením krizového stavu do-
tčeny.

Díl 4

Předpovědní služba pro sucho

§ 87i

Předpovědní služba pro sucho informuje
orgány pro sucho o nebezpečí vzniku sucha a o jeho
dalším vývoji. Tuto službu zabezpečuje Český hyd-
rometeorologický ústav ve spolupráci se správci po-
vodí.

Díl 5

Vydávání opatření při stavu nedostatku vody

§ 87j

(1) Krajský úřad ve spolupráci se správci po-
vodí vyhodnotí, zda na celém území kraje nebo jeho
části hrozí nedostatek vody, a navrhne hejtmanovi
kraje svolání krajské komise pro sucho. Hejtman
kraje svolá krajskou komisi pro sucho, která vyhod-
notí, zda je třeba vyhlásit stav nedostatku vody. Stav
nedostatku vody vyhlašuje a odvolává krajská ko-
mise pro sucho; ustanovení § 25 odst. 2 a 3 správ-
ního řádu se použijí obdobně. Dnem vyvěšení na
úřední desce krajského úřadu se stav nedostatku
vody považuje za vyhlášený nebo odvolaný.

(2) V případě, kdy je vyhlášen stav nedostatku
vody, se § 6 odst. 4, § 59 odst. 5 a § 109 odst. 1 za
účelem zvládání sucha nepoužijí.

(3) Dnem vykonatelnosti nebo účinnosti opa-
tření krajské komise pro sucho podle § 87k se v roz-
sahu v nich stanoveném pozastavuje vykonatelnost
nebo účinnost rozhodnutí nebo opatření obecné po-
vahy vydaných vodoprávním úřadem podle § 6
odst. 4, § 59 odst. 5 a § 109 odst. 1 při zvládání su-
cha, a to až do doby odvolání stavu nedostatku vody.

(4) Dnem vykonatelnosti nebo účinnosti opa-
tření ústřední komise pro sucho podle § 87k se v roz-
sahu v nich stanoveném pozastavuje vykonatelnost
nebo účinnost opatření vydaných při stavu nedo-
statku vody krajskou komisí pro sucho.

(5) Ústřední komisi pro sucho svolá ministr ze-
mědělství nebo ministr životního prostředí zejména
v případě, požádá-li o to předseda krajské komise
pro sucho, nebo je-li stav nedostatku vody vyhlášen
na území více krajů.

(6) Ústřední komise pro sucho řídí a koordinuje
jednotlivá opatření krajské komise pro sucho podle
§ 87k, která svými dopady přesahují hranice krajů,
a v případě potřeby vydává opatření podle § 87k.

§ 87k

(1) Krajská nebo ústřední komise pro sucho při
stavu nedostatku vody vydává na dobu nezbytně
nutnou opatření podle povahy věci rozhodnutím
nebo opatřením obecné povahy, ve kterých
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a) obecné nakládání s povrchovými vodami bez
náhrady upraví, omezí nebo zakáže,

b) povolená nakládání s vodami bez náhrady
upraví, omezí nebo zakáže,

c) omezí užívání pitné vody z vodovodu pro ve-
řejnou potřebu,

d) uloží vlastníkovi vodního díla mimořádnou ma-
nipulaci na vodním díle nad rámec schváleného
manipulačního řádu,

e) nařídí vlastníkovi technického zařízení, které
slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho
zprovoznění, pokud je to technicky možné tak,
aby bylo možné tento záložní zdroj vody vy-
užít,

f) upraví minimální zůstatkový průtok nebo mini-
mální hladinu podzemních vod stanovené v po-
volení k nakládání s vodami, nebo stanoví mi-
nimální zůstatkový průtok nebo minimální hla-
dinu podzemních vod,

g) nařídí vlastníkovi potřebného vodohospodář-
ského zařízení jeho zprovoznění a poskytnutí
k řešení stavu nedostatku vody, pokud je to
technicky možné, nebo

h) nařídí mimořádné sledování množství a jakosti
vod.

(2) Má-li opatření podle odstavce 1 formu roz-
hodnutí, je jeho vydání prvním úkonem v řízení.
Odvolání nemá odkladný účinek.

(3) Krajská komise pro sucho neprodleně infor-
muje nadřízený správní orgán o svém svolání a opa-
třeních vydaných podle odstavce 1.

(4) Krajská komise pro sucho musí postupovat
v souladu s opatřeními vydanými ústřední komisí
pro sucho.

(5) Dnem odvolání stavu nedostatku vody po-
zbývají platnosti opatření vydaná příslušnou komisí
pro sucho.

(6) Krajská a ústřední komise pro sucho vede
knihu činností. Do této knihy se zapisují důvody
svolání komise pro sucho, důvody pro vyhlášení
stavu nedostatku vody, přijatá opatření podle od-
stavce 1 a důvody pro odvolání stavu nedostatku
vody.

(7) Nezbytné náklady vynaložené na provedení
opatření podle odstavce 1 písm. e) a g) hradí kraj
nebo stát podle působnosti komise pro sucho.

§ 87l

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
poskytuje krajskému úřadu součinnost a údaje po-
třebné pro pořízení a aktualizaci plánu pro sucho
kraje a pro činnost krajské komise pro sucho.

(2) Na výzvu orgánu pro sucho je každý povi-
nen poskytnout jemu známé informace, které mo-
hou mít vliv na vydávání opatření při stavu nedo-
statku vody. Tím není dotčena povinnost mlčenli-
vosti, jež byla uložena nebo uznána jiným právním
předpisem.

§ 87m

Krajský úřad zpracuje zprávu o průběhu stavu
nedostatku vody do 6 měsíců ode dne odvolání stavu
nedostatku vody. Zprávu zašle Ministerstvu země-
dělství a Ministerstvu životního prostředí. Ústřední
komise pro sucho informuje o průběhu a důsledcích
stavu nedostatku vody vládu.

63) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně ně-
kterých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení
prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády
č. 315/2014 Sb.“.

Dosavadní hlavy X až XV se označují jako hlavy XI
až XVI.

63. V § 89b písm. f) se slovo „kanalizace“ na-
hrazuje slovem „kanalizace64)“ a slova „podle § 8
odst. 3 písm. g)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 64 zní:

„64) § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.“.

64. V § 89n odst. 5 písm. e) se číslo „5“ nahra-
zuje číslem „4“.

65. V § 101 odst. 4 se za slova „rostlin a živoči-
chů,“ vkládají slova „pro zachování mezinárodně vý-
znamných mokřadů v lužních lesích, pro postřiko-
vání skladovaného dříví vodou,“, slova „lesní výrobu
a“ se nahrazují slovy „lesní výrobu,“ a na konci textu
věty druhé se doplňují slova „a pro napouštění vod-
ních nádrží k akumulaci povrchové vody pro zá-
vlahy zemědělských plodin a školkařských výpěstků
podle podmínek platného povolení k nakládání s vo-
dami“.
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66. V § 104 se na konci textu závěrečné části
ustanovení odstavce 2 doplňují slova „a orgánech
pro sucho“.

67. V § 104 odst. 9 se věty třetí a čtvrtá nahra-
zují větami „Vodoprávní úřad v závazném stanovis-
ku posoudí možnost zhoršení stavu nebo ekologic-
kého potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu
útvaru podzemní vody či nemožnost dosažení do-
brého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru
podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení zá-
měru může vést ke zhoršení stavu nebo ekologic-
kého potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu
útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení do-
brého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru
podzemní vody, upozorní žadatele, že bez udělené
výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr po-
volit ani provést a že bez této výjimky nelze vydat
kladné závazné stanovisko.“.

68. V § 105 odst. 2 se slova „hlavy X a XIV“
nahrazují slovy „hlavy XI a XV“.

69. V § 107 odst. 1 písm. c) se za slova „hranič-
ních vod“ vkládají slova „ , s výjimkou opatření vy-
dávaných při stavu nedostatku vody podle § 87k
odst. 1,“.

70. Poznámka pod čarou č. 44 zní:

„44) Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi
vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o spolupráci na hraničních vodách, ve znění sdělení
č. 73/2008 Sb. m. s.
Sdělení č. 66/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou
republikou a Spolkovou republikou Německo o spolu-
práci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodář-
ství.
Vyhláška č. 57/1970 Sb., o Smlouvě mezi Českosloven-
skou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vo-
dách.
Sdělení č. 54/2015 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi
vládou České republiky a vládou Polské republiky
o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního
hospodářství.“.

71. V § 107 odst. 1 písm. e) se slovo „oblastí“
nahrazuje slovem „dílčích“.

72. V § 107 odst. 1 písm. l) se za slovo „nebez-
pečných“ vkládá slovo „závadných“ a za slova
„zvlášť nebezpečné“ se vkládá slovo „závadné“.

73. V § 107 odst. 1 písm. o) se slova „a ukládat
jim zpracování takového návrhu“ nahrazují slovy
„ , ukládat správci povodí zpracování takového ná-
vrhu a stanovovat v těchto záplavových územích
omezující podmínky podle § 67 odst. 3“.

74. V § 107 odst. 1 se na konci textu písmene v)
doplňují slova „a stanovovat výjimky ze zákazu
vstupu do ochranného pásma vodního zdroje
I. stupně v případech, kdy je příslušný ke stanovení
ochranného pásma“.

75. V § 107 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

„z) rozhodovat v pochybnostech o rozsahu povin-
ností a oprávnění podle § 53.“.

76. V § 108 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo
„nebezpečných“ vkládá slovo „závadných“ a za
slovo „látek“ se vkládají slova „nebo prioritních
nebezpečných látek“.

77. V § 108 odst. 3 se za písmeno p) vkládá
nové písmeno q), které zní:

„q) zvládání sucha a stavu nedostatku vody spo-
lečně s Ministerstvem zemědělství (§ 87a
až 87m),“.

Dosavadní písmena q) až w) se označují jako pís-
mena r) až x).

78. V § 108 odst. 3 písm. r) se slova „(hlava X
díl 1)“ nahrazují slovy „(hlava XI díl 1)“.

79. V § 108 odst. 3 písm. s) se slova „(hlava X
díly 2 a 3)“ nahrazují slovy „(hlava XI díly 2 a 3)“.

80. V § 110 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností kontrolují dodržování opatření obecné povahy
vydaných komisemi pro sucho. Krajské úřady kon-
trolují dodržování rozhodnutí vydaných krajskou
komisí pro sucho. Ministerstvo zemědělství a Minis-
terstvo životního prostředí kontrolují dodržování
rozhodnutí vydaných ústřední komisí pro sucho.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

81. V § 115 odst. 19 větě druhé se za slova „vo-
doprávní úřad“ vkládají slova „závazné stanovisko
nebo“.

82. V § 115 odstavec 21 zní:
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„(21) Ve správních řízeních vedených podle § 8
odst. 1 písm. a) bodů 1, 2, 3 a 5, § 8 odst. 1 písm. b)
bodů 1, 3 a 5, § 14 odst. 1 písm. b), d), e) a f) a podle
§ 15 odst. 1 posuzuje vodoprávní úřad možnost
zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru
povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody
nebo nemožnost dosažení dobrého stavu nebo do-
brého ekologického potenciálu útvaru povrchové
vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.
Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést
ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu
útvaru povrchové vody nebo zhoršení stavu útvaru
podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého
stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru
povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru pod-
zemní vody, řízení přeruší a upozorní žadatele, že
bez výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr
povolit ani provést.“.

83. § 115a včetně nadpisu zní:

„§ 115a

Opatření obecné povahy

(1) Opatření obecné povahy podle § 6 odst. 4,
§ 87k a § 109 odst. 1 se vydává bez řízení o návrhu
opatření obecné povahy.

(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1
nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední
desce orgánu příslušného k jeho vydání. Opatření
obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách
obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů
se opatření obecné povahy týká.

(3) Ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se
v případě vydávání opatření obecné povahy podle
§ 25 odst. 4 a 5 a § 66 odst. 7 nepoužije.

(4) V případě změny nebo zrušení opatření
obecné povahy se použijí odstavce 1 až 3 obdobně.“.

84. V § 116 odst. 1 písm. d), § 122 odst. 1
písm. a), § 125a odst. 1 písm. d), § 125g odst. 1
úvodní části ustanovení a § 125g odst. 1 písm. a) se
za slova „zvlášť nebezpečné“ vkládá slovo „zá-
vadné“.

85. V § 116 odst. 1 se za písmeno q) vkládají
nová písmena r) a s), která znějí:

„r) v rozporu s § 87k odst. 1 nesplní povinnost
uloženou opatřením komise pro sucho při stavu
nedostatku vody,

s) neposkytne orgánu pro sucho informace podle
§ 87l odst. 2,“.

Dosavadní písmena r) a s) se označují jako písme-
na t) a u).

86. V § 116 odst. 1 písm. u) se slova „nebo
§ 112 odst. 1 písm. b)“ zrušují.

87. V § 116 odst. 2 písm. a) se slova „nebo q)“
nahrazují slovy „ , q) nebo s)“.

88. V § 116 odst. 2 písm. b) se slova „nebo s)“
nahrazují slovy „ , t) nebo u)“.

89. V § 118 odst. 1 písm. b) se za slova „1 ne-
bo 2,“ vkládají slova „anebo nepředá údaje přísluš-
nému správci povodí podle § 22 odst. 2,“.

90. V § 119 se na konci textu odstavce 2 do-
plňují slova „a 5“.

91. V § 120 se za odstavec 7 vkládá nový od-
stavec 8, který zní:

„(8) Fyzická osoba se jako vlastník nebo uživa-
tel pozemku nebo stavby anebo dalších prostor do-
pustí přestupku tím, že neumožní vstup podle § 21
odst. 7 písm. a).“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

92. V § 120 odst. 9 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo odstavce 8“.

93. V § 122 odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slovo „nebezpečné“ vkládá slovo „závadné“ a za
slovo „látky“ se vkládají slova „nebo prioritní ne-
bezpečné látky“.

94. V § 122 odst. 1 písm. b) se za slovo „nebez-
pečnými“ vkládá slovo „závadnými“ a za slovo „lát-
kami“ se vkládají slova „nebo prioritními nebezpeč-
nými látkami“.

95. V § 122 odst. 7 písm. c) se za slovo „nebez-
pečné“ vkládá slovo „závadné“ a za slovo „látky“ se
vkládají slova „nebo prioritní nebezpečné látky“.

96. V § 125a odst. 1 se za písmeno r) vkládají
nová písmena s) a t), která znějí:

„s) v rozporu s § 87k odst. 1 nesplní povinnost
uloženou opatřením komise pro sucho při stavu
nedostatku vody,

t) neposkytne orgánu pro sucho informace podle
§ 87l odst. 2,“.
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Dosavadní písmena s) až u) se označují jako písme-
na u) až w).

97. V § 125a odst. 2 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b), které zní:

„b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písme-
ne t),“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písme-
na c) až f).

98. V § 125a odst. 2 písm. c) se slova „nebo t)“
nahrazují slovy „ , s) nebo v)“.

99. V § 125a odst. 2 písm. d) se slova „nebo u)“
nahrazují slovy „nebo w)“.

100. V § 125a odst. 2 písm. e) se slova „ne-
bo s)“ nahrazují slovy „nebo u)“.

101. V § 125c odst. 1 písm. b) se za slova
„1 nebo 2,“ vkládají slova „anebo nepředá údaje pří-
slušnému správci povodí podle § 22 odst. 2,“.

102. V § 125d se na konci textu odstavce 3 do-
plňují slova „a 5“.

103. V § 125e se za odstavec 7 vkládá nový od-
stavec 8, který zní:

„(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako vlastník nebo uživatel pozemku nebo stavby

anebo dalších prostor dopustí přestupku tím, že ne-
umožní vstup podle § 21 odst. 7 písm. a).“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

104. V § 125e odst. 9 se na konci textu písme-
ne a) doplňují slova „nebo odstavce 8“.

105. V § 125g odst. 1 písm. b) se za slovo „lát-
kami“ vkládají slova „nebo prioritními nebezpeč-
nými látkami“.

106. V § 125l odst. 1 se slova „obecní úřad obce
s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „vodo-
právní úřad“.

107. V § 125l odst. 4 větě třetí se slova „obecní
úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy
„v rozsahu své působnosti vodoprávní úřad“ a ve
větě poslední se slova „obecní úřad obce s rozšířenou
působností“ nahrazují slovy „vodoprávní úřad“.

108. V § 125l odst. 5 se slova „obecní úřady
obcí s rozšířenou působností“ nahrazují slovy
„v rozsahu své působnosti vodoprávní úřady“.

109. V § 126 odst. 8 se text „§ 61 odst. 7“ na-
hrazuje textem „§ 61 odst. 9“ a slova „nebo Česká
inspekce životního prostředí“ se zrušují.

110. V § 126a se za slova „povodňovým komi-
sím“ vkládají slova „a komisím pro sucho“.
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111. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ži-
votního prostředí pořídí a zveřejní plán pro sucho
pro území České republiky nejpozději do 36 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Krajský úřad pořídí a zveřejní plán pro su-
cho pro území kraje nejpozději do 24 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Hejtman kraje zřídí krajskou komisi pro su-
cho nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

4. Oprávněný, který má povolení k nakládání
s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 8
odst. 1 písm. b) bodu 1 v celkovém množství podle
§ 10 odst. 1 věty první zákona č. 254/2001 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, je povinen měřit množství vody, kterou ode-
bírá, poprvé v roce 2022 a předat výsledky tohoto
měření do 31. ledna 2023.

5. Lhůta 6 měsíců stanovená v § 59 odst. 1
písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro
vodní díla ohlášená po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.

6. Platnost zálohových výměrů za odebrané
množství podzemní vody vydaných Českou in-
spekcí životního prostředí podle § 88 odst. 7 zákona
č. 254/2001 Sb., ve znění účinném do 31. prosince
2018, končí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Správní řízení, která byla zahájena podle zá-
kona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně
skončena, se dokončí podle zákona č. 254/2001 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona
o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Čl. III

V zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy
státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/
/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/
/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 419/
/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/
/2010 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 51/
/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 302/

/2017 Sb., se za § 4c vkládá nový § 4d, který včetně
poznámky pod čarou č. 8 zní:

„§ 4d

Správa může na základě žádosti Ministerstva ze-
mědělství nebo Ministerstva životního prostředí
v souvislosti s vyhlášením stavu nedostatku vody8)
poskytnout pro potřeby správního úřadu, orgánu
územní samosprávy nebo hasičských záchranných
sborů v nezbytném rozsahu pohotovostní zásoby
formou jejich bezúplatného použití. Ustanovení
§ 14 odst. 7, § 19 odst. 1, § 19b, 19c a 27 zákona
o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích1b) se nepoužijí. Poskytnuté po-
hotovostní zásoby je příjemce povinen vrátit Správě
do 60 dnů od jejich poskytnutí. Po této lhůtě je pří-
jemce oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zá-
soby pouze na základě smlouvy uzavřené se Sprá-
vou, popřípadě zápisu1b) pořízeného se Správou.
Návrh smlouvy, popřípadě zápisu, zpracuje Správa
na základě žádosti předložené příjemcem. Pokud
příjemce žádost v uvedené lhůtě nepředloží, je uží-
vání pohotovostních zásob neoprávněným použitím
majetku, k němuž má Správa příslušnost hospodařit.
V případě nevrácení poskytnutých pohotovostních
zásob se postupuje podle právních předpisů upravu-
jících hospodaření s majetkem státu.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna krizového zákona

Čl. IV

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 110/2007
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010
Sb., zákona č. 430/2010 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 303/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb.,
zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zá-
kona č. 205/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se
mění takto:

1. V § 36 odst. 1 se text „(§ 39 odst. 4)“ nahra-
zuje textem „(§ 39 odst. 5)“.

2. V § 39 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud dojde v době povodní k vyhlášení
krizového stavu, zasedá příslušný krizový štáb a pří-
slušná povodňová komise společně. Pravomoci po-
vodňových komisí stanovené zvláštním právním
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předpisem nejsou vyhlášením krizového stavu do-
tčeny.“.

3. V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 55 zní:

„(3) Pokud dojde v době stavu nedostatku
vody vyhlášeného podle zvláštního právního před-
pisu55) k vyhlášení krizového stavu, zasedá příslušný
krizový štáb a příslušná komise pro sucho společně.
Pravomoci komisí pro sucho stanovené zvláštním
právním předpisem55) nejsou vyhlášením krizového
stavu dotčeny.

55) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. V

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali-
zacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003
Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zá-
kona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona
č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona
č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se slova „a z“ nahrazují slovem
„ , z“ a za slova „národních plánů povodí“ se vklá-
dají slova „a z plánů pro sucho“.

2. V § 4 odst. 5 se za větu první vkládá věta
„Krajský úřad návrh plánu rozvoje a jeho aktuali-
zace projedná také s krajskými úřady ostatních
krajů, jejichž území se nachází ve stejném povodí.“.

3. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Provozovatel má právo odstraňovat a okleš-
ťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci od-
straněného a okleštěného stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a plynulé provozování zaří-
zení v případech, kdy tak po předchozím upozor-
nění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník nebo
uživatel pozemku.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 7 odst. 7 se text „1 až 5“ nahrazuje tex-
tem „1 až 6“.

5. V § 9 odst. 5 se za větu první vkládá věta
„Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit do-
dávku vody bez předchozího upozornění také v pří-
padě, kdy je mu při stavu nedostatku vody vyhláše-
ném podle zvláštního právního předpisu8) přísluš-
ným orgánem upraveno, omezeno nebo zakázáno
nakládání s vodami.“.

6. V § 15 se doplňují odstavce 7 a 8, které
včetně poznámek pod čarou č. 33 a 34 znějí:

„(7) Je-li vyhlášen stav nedostatku vody podle
zákona o vodách8), může orgán k tomu příslušný33)
postupem podle zákona o vodách34) dočasně omezit
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou po-
třebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Stanovenou dobu
lze prodloužit nejvýše o 3 měsíce. Při stavu nedo-
statku vody podle zákona o vodách8) se odstavec 4
nepoužije.

(8) Je-li vydáno opatření podle odstavce 4 nebo
7, je odběratel povinen umožnit provozovateli vodo-
vodu přístup k vodoměru.

33) § 87k odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.

34) § 115a odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.“.

7. V § 26 odst. 2 písm. b) se číslo „9“ nahrazuje
číslem „8“.

8. V § 26 odst. 2 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

9. Za § 29a se vkládá nový § 29b, který zní:

„§ 29b

(1) Ministerstvo pro výkon působnosti podle
tohoto zákona využívá ze základního registru oby-
vatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození, u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti nebo den, který nepřežil.
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(2) Ministerstvo pro výkon působnosti podle
tohoto zákona využívá z informačního systému evi-
dence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; v případě narození v ci-
zině, místo a stát,

e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občan-

ství,

g) adresa místa trvalého pobytu,

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí stát-
ního občana České republiky mimo území Čes-
ké republiky, datum úmrtí, místo a stát, na je-
hož území k úmrtí došlo,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil.

(3) Ministerstvo pro výkon působnosti podle
tohoto zákona využívá z informačního systému ci-
zinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,

c) rodné číslo,
d) pohlaví,

e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres
narození,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

g) druh a adresa místa pobytu na území České re-
publiky,

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí.

(4) Ministerstvo pro výkon působnosti podle
tohoto zákona využívá ze základního registru práv-
nických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů
veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů tyto
údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající
fyzické osoby nebo zahraniční osoby a

b) adresa místa pobytu v České republice, popří-
padě bydliště v zahraničí podnikající fyzické
osoby nebo zahraniční osoby.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrét-
ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z in-
formačního systému evidence obyvatel nebo z infor-
mačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.“.

10. V § 32 odst. 5 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) odebírá nebo užívá pitnou vodu z vodovodu
pro veřejnou potřebu v rozporu s § 15 odst. 4
nebo 7,“.

Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písme-
na f) až o).

11. V § 32 odst. 7 písm. a) se slova „f) až h)
nebo k) až m)“ nahrazují slovy „g) až i) nebo l)
až n)“.

12. V § 32 odst. 7 písm. b) se slova „a) až d)“
nahrazují slovy „a) až e)“.

13. V § 32 odst. 7 písm. c) se slova „odstavce 5
písm. e), i), j) nebo n)“ nahrazují slovy „odstavce 5
písm. f), j), k) nebo o)“.

14. V § 33 odst. 7 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) odebírá nebo užívá pitnou vodu z vodovodu
pro veřejnou potřebu v rozporu s § 15 odst. 4
nebo 7,“.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako pís-
mena f) až n).

15. V § 33 odst. 9 písm. a) se slova „f) až m)“
nahrazují slovy „g) až n)“.

16. V § 33 odst. 9 písm. c) se za slova „od-
stavce 7 písm. e) nebo“ vkládají slova „f) anebo“.

17. V § 34 odst. 2 větě první se za slova „podle
§ 33 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až e) a g),
odst.“ a ve větě druhé se za slova „podle § 33“ vklá-
dají slova „odst. 1 písm. f) a“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. VI

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zá-
kona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona
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č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona
č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmene c)
slovo „nebo“ zrušuje a na konci textu písmene e)
se tečka nahrazuje čárkou, doplňuje se slovo „nebo“
a nové písmeno f), které zní:

„f) pro registrovaný významný krajinný prvek.“.

2. V § 11a odst. 1 se na konci textu písmene n)
doplňují slova „retenční nádrže a rybníky,“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. VII

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/
/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/
/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/
/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/
/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/
/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/
/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/
/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/
/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/

/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/
/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/
/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/
/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/
/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/
/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 403/
/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Užitkovou vodou se rozumí srážková
nebo šedá voda, která je upravena a hygienicky za-
bezpečena. Šedou vodou se rozumí odpadní voda
z umyvadel, sprch a van. Užitkovou vodu lze využít
pro splachování toalet a pisoárů, praní, úklid, mytí
vozidel, závlahu, vodní prvky nebo kropení komu-
nikací. Prováděcí právní předpis určí vyžadovanou
míru úpravy a hygienického zabezpečení a způsob
jeho prokázání.“.

2. V nadpisu § 5, v § 5 odst. 1, 3 a 5 písm. b)
a v § 92a odst. 1, 2 a 6 písm. a) a b) se za slovo
„pitnou“ vkládá slovo „užitkovou“.

3. V § 5 odst. 2, 7 a 11 a § 83a odst. 1 písm. a)
se za slovo „pitné“ vkládá slovo „ , užitkové“.

4. V § 84 odst. 1 písm. e) se za slova „pitné
vody“ vkládají slova „ , užitkové vody“.

5. V § 108 odst. 1 se slova „§ 3 odst. 1 a 3“
nahrazují slovy „§ 3 odst. 1, 3 a 7“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21, které
nabývá účinnosti uplynutím tří let od vyhlášení to-
hoto zákona, a části šesté, která nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2022.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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545

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2020,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

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. a zákona
č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě druhé se slova „a balených
výrobků“ zrušují.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na
samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění
směrnice 2008/98/ES o odpadech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění
směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpa-
dech.“.

3. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 4 zní:

„(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se
na nakládání s odpady z obalů zákon o odpadech4).

4) Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.“.

4. V § 2 písm. c) se slova „nebo balených vý-
robků“ zrušují.

5. V § 2 písm. d) a f) se slova „nebo baleného
výrobku“ zrušují.

6. V § 2 písm. d) a j), § 10 odst. 1, § 12 odst. 1,
§ 14 odst. 1, § 36 písm. b) a v § 44 odst. 2 písm. g)
až i) se slova „nebo balené výrobky“ zrušují.

7. V § 2 písmeno g) zní:

„g) opakovaně použitelným obalem obal, který byl
navržen, vyroben a uveden na trh tak, aby mohl
být v průběhu svého životního cyklu vícekrát
využit nebo mohl projít několika cykly tím, že
bude několikrát znovu naplněn nebo opako-
vaně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl
původně určen,“.

8. V § 2 se za písmeno h) vkládají nová písme-
na i) až k), která znějí:

„i) kompozitním obalem obal složený alespoň ze
2 vrstev různých materiálů, jež nelze ručně od-
dělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící
vnitřní nádobu a vnější schránku, který je plněn,
skladován, převážen a vyprazdňován jako ta-
kový,

j) oxo-rozložitelným plastovým obalem obal vy-
robený z plastových materiálů, které obsahují
přísady, jež prostřednictvím oxidace způsobují
rozpad plastového materiálu na mikročástice
nebo chemický rozklad,

k) biologickým rozkladem aerobní nebo anaerobní
rozklad odpadů z obalů; oxo-rozložitelný
plastový obal se nepovažuje za obal rozloži-
telný biologickým rozkladem,“.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písme-
na l) až q).

9. V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena r) a s), která včetně
poznámky pod čarou č. 34 znějí:

„r) ekomodulací zohlednění dopadu obalu na ži-
votní prostředí, zejména jeho opětovné použi-
telnosti, recyklovatelnosti, obsahu nebezpeč-
ných látek a plnění požadavků stanovených ji-
nými právními předpisy34), v rámci jeho život-
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ního cyklu při určování výše peněžního pří-
spěvku autorizovanou obalovou společností
pro jednotlivý obal nebo skupinu podobných
obalů, hrazeného osobou uvádějící obal na trh
nebo do oběhu za účelem zajištění plnění po-
vinností zpětného odběru a využití odpadu
z obalů podle tohoto zákona,

s) sběrným místem místo zpětného odběru od-
padů z obalů.

34) Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o po-
travinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „ , balený výrobek“ zrušují.

11. V § 4 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) obal nebo obalový prostředek po použití, pro
které byl určen, po vynětí výrobku nebo všech
jeho zbytků obvyklým způsobem, byl dále opa-
kovaně použitelný nebo využitelný procesem
recyklace, energetického využití nebo biologic-
kého rozkladu.“.

12. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 2 až 5.

13. V § 6 se slova „nebo balený výrobek“
a slova „nebo baleném výrobku“ zrušují.

14. V § 10 odst. 1 se věta poslední nahrazuje
větami „Přitom je povinna dbát zejména na dostateč-
nou četnost sběrných míst, jejich dostupnost a na
dostatečné pokrytí území České republiky, zejména
s ohledem na rozmístění sídel na území obce. Do-
stupností se rozumí přiměřená docházková vzdále-
nost; to neplatí, jde-li o vratné zálohované obaly,
u kterých se za dostatečnou dostupnost považuje
výkup v provozovně, kde je vratný zálohovaný obal
prodáván spotřebiteli a vykupován podle § 9
odst. 4.“.

15. V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 až 4, které včetně poznámky pod čarou č. 35
znějí:

„(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do
oběhu je povinna zajistit, aby

a) podíl obcí, na jejichž území je povinna zajišťo-
vat zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst
v souladu s odstavcem 1, činil z celkového po-
čtu obcí v České republice minimálně 90 %, a

b) podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž
území je povinna zajišťovat zpětný odběr pro-
střednictvím sběrných míst v souladu s odstav-
cem 1, činil minimálně 90 % z celkového počtu
obyvatel České republiky.

Tato povinnost se nevztahuje na vratné zálohované
obaly.

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

(4) Sběrná místa pro odpady z obalů musí být
zařazena do obecního systému odpadového hospo-
dářství nastaveného obcí35), a to na základě písemné
smlouvy s obcí.

35) § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

16. V § 10 odst. 5 se slovo „výrobky“ nahra-
zuje slovem „obaly“ a na konci textu odstavce se
doplňují slova „ , o možnostech předcházení vzniku
odpadu z obalů a o negativních dopadech protipráv-
ního zbavování se odpadu z obalů mimo místa
určená k jeho odkládání na životní prostředí“.

17. V § 13 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) uzavřením smlouvy o zajištění plnění povin-
nosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů
podle tohoto zákona (dále jen „smlouva o sdru-
ženém plnění“) pouze s jednou autorizovanou
obalovou společností (§ 16) ve vztahu ke všem
obalům jí uváděným na trh nebo do oběhu; to
neplatí, pokud jde o vratné zálohované obaly,
pro které lze tyto povinnosti plnit také způso-
bem podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo uzavřením
smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou
obalovou společností zajišťující sdružené plnění
výhradně pro vratné zálohované obaly.“.

18. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:
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„(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do
oběhu prodejem spotřebiteli nesmí jakkoliv ovlivňo-
vat osobu uvádějící obaly na trh nebo do oběhu
v předchozích článcích distribučního řetězce, která
prodává obaly za účelem jejich dalšího prodeje (dále
jen „dodavatel“), ve výběru autorizované obalové
společnosti, s níž dodavatel může uzavřít smlouvu
o sdruženém plnění.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

19. V § 13 odst. 3 se číslo „55“ nahrazuje čís-
lem „70“.

20. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 13a

Pověřený zástupce

(1) Není-li osoba, která uvádí obaly na trh nebo
do oběhu, usazena v České republice, je oprávněna si
za účelem plnění povinností stanovených tímto zá-
konem určit pověřeného zástupce na základě pí-
semné smlouvy.

(2) Pověřeným zástupcem smí být pouze osoba
oprávněná k podnikání, která je usazena v České re-
publice.

(3) Pověřený zástupce plní povinnosti osoby
uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, s výjimkou
povinností uvedených v § 3 až 6 tohoto zákona.“.

21. V § 14 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „5“.

22. V § 14 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do
oběhu není povinna podat návrh na zápis do Se-
znamu, jestliže
a) je v Seznamu zapsán pověřený zástupce, nebo

b) pověřený zástupce podal návrh na zápis do
Seznamu, na základě kterého dosud nebyl do
Seznamu zapsán; to neplatí v případě, že bylo
vydáno rozhodnutí podle § 14 odst. 7.

(3) Pověřený zástupce podává návrh na zápis
do Seznamu svým jménem namísto osoby uvádějící
obaly na trh nebo do oběhu, jejíž povinnosti podle
tohoto zákona plní.“.

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako od-
stavce 4 až 12.

23. V § 14 odst. 5 písm. a) se slova „a úředně
ověřená kopie podnikatelského oprávnění, například
živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li fy-
zická osoba zapsána v obchodním rejstříku, též výpis
z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,“ na-
hrazují slovy „jde-li o fyzickou osobu,“.

24. V § 14 odst. 5 písm. b) se slova „a výpis
z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jde-li
o právnickou osobu a je-li v tomto rejstříku za-
psána,“ nahrazují slovy „jde-li o právnickou
osobu,“.

25. V § 14 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) identifikační údaje zahraniční osoby, pokud žá-
dost podává její pověřený zástupce, a písemné
pověření, na jehož základě byl pověřený zá-
stupce určen,“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písme-
na d) až h).

26. V § 14 odst. 5 písm. e) se číslo „2“ nahra-
zuje číslem „5“.

27. V § 14 odst. 7 větě první se slova „2 a 3
nebo údaje podle odstavce 3 písm. c), d), e) a g)“ na-
hrazují slovy „4 a 5 nebo údaje podle odstavce 5
písm. d), e), f) a h)“ a na konci odstavce se doplňuje
věta „Nejsou-li splněny podmínky stanovené tímto
zákonem, za nichž je možné pověřeného zástupce
určit, nebo jestliže navrhovatel nedoložil písemné
pověření, na jehož základě byl jako pověřený zá-
stupce určen, Ministerstvo životního prostředí zápis
pověřeného zástupce do Seznamu neprovede a vydá
o tom rozhodnutí.“.

28. V § 14 odst. 8 se slova „2 a 3“ nahrazují
slovy „4 a 5“.

29. V § 14 odst. 9 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „5“.

30. V § 14 odst. 10 se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „9“ a na konci odstavce se doplňují věty „Pro-
vede-li změny zápisu v Seznamu na základě
vlastního zjištění nebo neprovede-li změny zápisu
v Seznamu na základě oznámení, vydá o tom roz-
hodnutí. Rozhodnutí vydá také o vyřazení osoby ze
Seznamu na základě vlastního zjištění; to neplatí,
jde-li o osobu, která zemřela nebo zanikla.“.

31. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 14a

Řízení ve věcech Seznamu

(1) Vydání rozhodnutí podle § 14 odst. 7 a 10 je
prvním úkonem v řízení.

(2) Účastníkem řízení o vydání rozhodnutí po-
dle § 14 odst. 7 je pouze navrhovatel. Účastníkem
řízení o vydání rozhodnutí podle § 14 odst. 10
je pouze osoba, které se změna nebo vyřazení ze
Seznamu týká.“.

32. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „v souladu s pravidly výpočtu využití
odpadu z obalů“.

33. V § 15 odstavec 3 zní:

„(3) Evidence odpadů z obalů podle odstavce 1
písm. a) je vedena od původce odpadu až po jeho
využití nebo po výstup z třídicího zařízení, pokud
je tento výstup dodáván do procesu využití bez vý-
znamných ztrát. V případě energetického využití
nebo biologického rozkladu je vedena evidence až
po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde do-
šlo k využití odpadu procesem energetického využití
nebo biologického rozkladu.“.

34. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah
vedení evidence podle odstavce 1 písm. a), rozsah
a způsob ohlašování údajů z této evidence a vyme-
zení pravidel výpočtu využití odpadu z obalů.“.

35. V § 15a odst. 1 písm. b) se částka „4 500 000
Kč“ nahrazuje částkou „25 000 000 Kč“.

36. V § 16 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Autorizovaná obalová společnost (dále jen „autori-
zovaná společnost“) je akciovou společností, která je
oprávněna vykonávat činnost na základě rozhodnutí
o autorizaci podle § 17.“.

37. V § 16 se odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 14 zrušuje a zároveň se zrušuje označení
odstavce 1.

38. V § 17 odst. 1 se slova „a s Ministerstvem
zemědělství“ zrušují.

39. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

40. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slova „na základním kapitálu“ vkládají slova „a po-
dílu na hlasovacích právech s uvedením akcionářů
jednajících ve shodě“.

41. V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) aktuální znění stanov akciové společnosti, ne-
jsou-li uloženy ve sbírce listin veřejného rej-
stříku;“.

42. V § 17 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písme-
na b) až d).

43. V § 17 odst. 3 písm. b) se text „§ 20 odst. 4
a 9“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 7 a § 20a odst. 5“.

44. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „nebo ne-
existuje-li, zakladatelská smlouva, nebo zakladatel-
ská listina, a podrobná informace o činnosti žadatele
od jeho založení“ nahrazují slovy „pokud existuje“.

45. V § 17 odst. 3 písm. d) bodu 1 se za slovo
„včetně“ vkládají slova „popisu sběrné sítě a“.

46. V § 17 odst. 3 písm. d) bodu 4 se slova „za-
jištěna recyklace, energetické využití, organická re-
cyklace“ nahrazují slovy „zajištěno využití procesem
recyklace, energetického využití, biologického roz-
kladu“.

47. V § 17 odst. 3 písm. d) bodu 6 se slova
„prvního roku“ nahrazují slovy „prvních 3 let“, na
konci bodu se tečka nahrazuje středníkem a doplňují
se slova „toto finanční zajištění musí být nezávislé na
platební schopnosti osob uvádějících obaly na trh
nebo do oběhu,“.

48. V § 17 odst. 3 se na konci písmene d) do-
plňuje nový bod 7, který zní:

„7. podrobný popis funkčního mechanismu
kompenzace nákladů na zajištění zpětného
odběru odpadů z obalů ve sběrných mís-
tech, které žadatel nebude mít smluvně za-
jištěny do dne dosažení podílů podle § 10
odst. 2 a zpětný odběr v nich zajištují
ostatní autorizované společnosti, a nákladů
na využití odpadů z obalů, včetně doložení
funkčnosti a reálnosti plnění tohoto navrže-
ného mechanismu.“.

49. V § 17 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Rozhodnutí o autorizaci lze vydat pouze
za předpokladu, že

a) žadatel má odchylně od § 10 odst. 2 smluvně
zajištěn takový počet sběrných míst, aby podíl
obyvatel žijících v obcích, na jejichž území bude
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žadatel povinen zajišťovat zpětný odběr podle
§ 10, činil z celkového počtu obyvatel České
republiky minimálně 25 %, a aby podíl obcí,
na jejichž území bude žadatel povinen zajišťovat
zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí
v České republice minimálně 25 %; to neplatí,
pokud je záměrem žadatele zajišťovat sdružené
plnění výhradně pro vratné zálohované obaly,

b) žadatel, jehož záměrem je zajišťovat sdružené
plnění výhradně pro vratné zálohované obaly,
má odchylně od § 10 odst. 2 smluvně zajištěno
zapojení provozoven, kde je vratný zálohovaný
obal prodáván spotřebiteli, do systému výkupu
vratných zálohovaných obalů podle § 9 odst. 4,

c) žadatel projedná s autorizovanými společ-
nostmi postupem podle § 21c všechny koordi-
nované oblasti a o těch, ve kterých mezi žada-
telem a autorizovanými společnostmi dojde ke
shodě, uzavře písemnou smlouvu; o koordino-
vaných oblastech, ve kterých ke shodě nedojde
ani do 9 měsíců ode dne zahájení jednání, roz-
hodne Ministerstvo životního prostředí na zá-
kladě žádosti žadatele, jejímž obsahem musí být
návrh na řešení koordinovaných oblastí, ve kte-
rých mezi žadatelem a autorizovanými společ-
nostmi nedošlo ke shodě, s výjimkou oblasti
ekomodulace, kterou je žadatel povinen nastavit
tak, že převezme způsob provádění ekomodu-
lace autorizovaných společností, a toto převzetí
Ministerstvu životního prostředí doloží,

d) stanovy žadatele, který je akciovou společností
s monistickým systémem vnitřní struktury, vy-
žadují, aby správní rada měla alespoň tři členy
a aby mezi jednotlivé členy správní rady byla
rozdělena její řídící a kontrolní působnost.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako od-
stavce 5 až 8.

50. V § 17 odst. 5 větě druhé se slova „1, 4 ne-
bo 9“ nahrazují slovy „4 nebo 7 nebo § 20a odst. 5“
a na konci odstavce se doplňuje věta „Žádost o vy-
dání rozhodnutí o autorizaci zamítne také v případě,
že žadatel nesplnil požadavky stanovené v § 17
odst. 4.“.

51. V § 17 odst. 6 se slova „právnickou nebo
fyzickou osobu“ nahrazují slovy „osobu, ani jej ne-
lze na jinou osobu převést“.

52. V § 17 odst. 7 písm. a) se slova „ , bylo-li
přiděleno,“ zrušují.

53. V § 17 odst. 7 písm. d) se slova „organické
recyklace“ nahrazují slovy „biologického rozkladu“.

54. V § 18 odst. 3 se za slova „na základním
kapitálu autorizované společnosti“ vkládají slova
„nebo na hlasovacích právech autorizované společ-
nosti“.

55. V § 18 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Akcie autorizované společnosti lze převést
pouze na osobu, která splňuje požadavky stanovené
tímto zákonem.

(6) Akcionář autorizované společnosti nesmí
být akcionářem jiné autorizované společnosti. Toto
platí i pro osoby ovládající akcionáře nebo osoby
ovládané akcionářem nebo jeho osobami blízkými.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

56. V § 18 odstavec 7 zní:

„(7) V případě nedodržení podmínek uvede-
ných v odstavcích 1 až 6 může Ministerstvo život-
ního prostředí rozhodnout o pozastavení hlasova-
cího práva vlastníka akcií nebo práva požádat o svo-
lání valné hromady.“.

57. V § 19 odst. 1 se za slova „statutárním orgá-
nem autorizované společnosti“ vkládají slova „nebo
jeho členem“ a slova „statutárním orgánem nebo“
a „podle obchodního zákoníku“ se zrušují.

58. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „nebo s obchodováním s druhotnou surovi-
nou“.

59. Nad označení § 20 se vkládá nadpis „Ně-
která omezení autorizované společnosti“.

60. § 20 zní:

„§ 20

(1) Kromě činností spojených se zajišťováním
sdruženého plnění nesmí autorizovaná společnost
vykonávat jinou činnost než poradenskou činnost
v oblasti předcházení vzniku odpadu z obalů a zna-
čení obalů nebo poradenskou, výzkumnou, osvěto-
vou nebo propagační činnost v oblasti zpětného od-
běru a využití odpadů z obalů.

(2) Autorizovaná společnost je oprávněna uza-
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vírat smlouvy za účelem výzkumu nebo ověření
s osobami oprávněnými nakládat s odpady, pouze
pokud uzavření takové smlouvy nepovede ke zvý-
hodnění nebo znevýhodnění osoby oprávněné na-
kládat s odpady v hospodářské soutěži na trhu od-
padových služeb.

(3) Autorizovaná společnost nesmí podnikat
v oblasti nakládání s odpady ani se podílet na jakém-
koliv podnikání jiné osoby. Autorizovaná společnost
nesmí obchodovat s odpadem z obalů ani druhot-
nými surovinami získanými z odpadů z obalů, zpro-
středkovávat obchod s odpadem z obalů ani druhot-
nými surovinami získanými z odpadů z obalů ani
určovat, komu osoby, jež zajišťují zpětný odběr a vy-
užití odpadu z obalů, předají odpad z obalů nebo
druhotné suroviny získané z odpadů z obalů.

(4) Autorizovaná společnost smí vydávat pouze
akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva,
a to pouze jako akcie zaknihované. Emisní kurs akcie
lze splácet pouze peněžitými vklady. Autorizovaná
společnost nesmí žádat o přijetí svých akcií k obcho-
dování na regulovaném trhu.

(5) Autorizovaná společnost nesmí rozdělovat
zisk nebo jiné vlastní zdroje. Rozhodnutí učiněné
s tím v rozporu nevyvolává právní účinky.

(6) Autorizovaná společnost nesmí snížit svůj
základní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztráty
nebo k plnění povinností stanovených tímto záko-
nem a nesmí zvýšit svůj základní kapitál podmíně-
ným způsobem. Právní jednání, které je s tím v roz-
poru, nemá právní účinky.

(7) Autorizovaná společnost nesmí být neome-
zeně ručícím společníkem. Dále nesmí být členem
orgánů ani se podílet na založení nebo činnosti jiné
právnické osoby, s výjimkou právnické osoby sdru-
žující osoby s obdobným předmětem činnosti, jako
má autorizovaná společnost. Právní jednání, které je
s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(8) Autorizovaná společnost nesmí jakkoliv za-
jišťovat dluhy jiných osob a dále nesmí poskytovat
z vybraných příspěvků dar, zápůjčku, úvěr nebo jimi
zajistit svůj dluh. Právní jednání, které je s tím v roz-
poru, nemá právní účinky.

(9) Autorizovaná společnost je povinna hospo-
dařit s peněžními prostředky získanými z příspěvků
osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu a s vý-
nosy z nich odděleně od jakýchkoliv jiných peněž-

ních prostředků a tak, aby byla zajištěna kontrolo-
vatelnost nakládání s nimi.

(10) Autorizovaná společnost nesmí vykonávat
činnost pověřeného zástupce podle § 13a.“.

61. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně
poznámek pod čarou č. 15 a 16 zní:

„§ 20a

(1) Autorizovaná společnost nesmí konat val-
nou hromadu bez předložení výpisu emise zakniho-
vaných akcií Ministerstvu životního prostředí. Tento
výpis pořízený ke dni, který o 7 dní předchází den
konání valné hromady, je povinna předložit Minis-
terstvu životního prostředí týž den, kdy byl pořízen.
Ministerstvo životního prostředí ve výpisu akcio-
nářů označí ty akcionáře, kterým byla pozastavena
akcionářská práva podle § 18 odst. 7, a vrátí výpis
autorizované společnosti do 6 dnů od jeho obdržení.
Nevrátí-li Ministerstvo životního prostředí výpis
v této lhůtě, platí, že proti výkonu práv účasti a hla-
sování na valné hromadě akcionářů uvedených ve
výpisu nemá námitek. Autorizovaná společnost
předá Ministerstvu životního prostředí usnesení
každé valné hromady do 30 dnů od jejího konání.

(2) Autorizovaná společnost nesmí umožnit
hlasování na valné hromadě osobě, která nebyla uve-
dena ve výpisu podle odstavce 1, a nesmí umožnit
hlasování na valné hromadě nebo rozhodování per
rollam osobě, které byla Ministerstvem životního
prostředí pozastavena hlasovací práva vlastníka akcií
nebo práva požádat o svolání valné hromady podle
§ 18 odst. 7.

(3) Autorizovaná společnost nesmí uzavřít
s osobou, která k ní má zvláštní vztah podle od-
stavce 4, jakoukoli jinou smlouvu než smlouvu
o sdruženém plnění, smlouvu o výkonu funkce,
smlouvu, v níž se upisují akcie autorizované společ-
nosti nebo smlouvu o poskytnutí příplatku autorizo-
vané společnosti. Jiná smlouva, která je s tím v roz-
poru, nevyvolává právní účinky.

(4) Za osoby, které mají k autorizované společ-
nosti zvláštní vztah, se považují

a) členové představenstva, členové dozorčí rady
a zaměstnanci autorizované společnosti jmeno-
vaní do funkce statutárním orgánem autorizo-
vané společnosti nebo jeho členem,

b) akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou
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fyzickými osobami, a členové statutárních
orgánů právnických osob, které jsou akcionáři
autorizované společnosti,

c) osoby blízké15) osobám uvedeným v písmenu a)
nebo b),

d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvede-
ných pod písmenem a) nebo b) má podíl na zá-
kladním kapitálu nebo hlasovacích právech
přesahující 33 %,

e) akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou
právnickými osobami, a další jimi ovládané ob-
chodní korporace,

f) zaměstnanci Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva průmyslu a obchodu a zaměstnanci
organizačních složek státu zřízených těmito mi-
nisterstvy16).

(5) S právnickou osobou ovládanou akcioná-
řem nebo s osobou ovládající některého z akcionářů
autorizované společnosti nesmí autorizovaná společ-
nost uzavřít jinou smlouvu než smlouvu o sdruže-
ném plnění nebo smlouvu, v níž se upisují akcie au-
torizované společnosti. Jiná smlouva, která je s tím
v rozporu, nevyvolává právní účinky.

(6) Rozhodnutí příslušného orgánu autorizo-
vané společnosti o jejím zrušení, přeměně, o převodu,
pachtu nebo zastavení obchodního závodu nebo
o změně předmětu jejího podnikání nenabude účin-
nosti, není-li schváleno Ministerstvem životního
prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu
a obchodu. Rozhodnutí příslušného orgánu autori-
zované společnosti se ruší, není-li souhlas udělen do
šesti měsíců od jeho přijetí.

(7) K účinnosti smlouvy o převodu, pachtu
nebo zastavení obchodního závodu autorizované
společnosti se vyžaduje souhlas Ministerstva život-
ního prostředí vydaný po projednání s Ministerstvem
průmyslu a obchodu.

15) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetkuČeské republiky a jejím

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.“.

62. § 21 včetně nadpisu zní:

„§ 21

Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění

(1) Autorizovaná společnost je povinna

a) stanovit podmínky uzavření smlouvy o sdruže-
ném plnění pro všechny osoby jednotně a tak,
aby žádná osoba ani žádný typ obalu nebyly
neodůvodněně znevýhodněny v hospodářské
soutěži,

b) uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s každou
osobou, která o uzavření smlouvy projeví zájem
a nemá vůči autorizované společnosti nesplněné
dluhy; za uzavření smlouvy nesmí autorizovaná
společnost požadovat žádnou formu úhrady,
kromě registračních a evidenčních poplatků
podle § 30,

c) uzavřít s osobou podle písmene b) smlouvu
o sdruženém plnění vždy pro všechny obaly
uváděné touto osobou na trh nebo do oběhu,
pro něž je rozhodnutím o autorizaci oprávněna
k zajišťování sdruženého plnění; to neplatí,
pokud jde o vratné zálohované obaly,

d) s výjimkou sdruženého plnění zajišťovaného
výhradně pro průmyslové obaly uzavřít s kaž-
dou obcí, která o uzavření projeví zájem,
smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného od-
běru a zařazení místa zpětného odběru do obec-
ního systému odpadového hospodářství nasta-
veného obcí35), za podmínek obdobných jako
s ostatními obcemi; za uzavření smlouvy nesmí
autorizovaná společnost požadovat žádnou
formu úhrady,

e) v souladu s rozhodnutím o autorizaci zajišťovat
zpětný odběr a využití odpadu z obalů, na něž
se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém
plnění v souladu s podmínkami stanovenými
tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci,

f) odchylně od § 10 odst. 2 mít smluvně zajištěn
takový počet sběrných míst, aby

1. do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci roz-
hodnutí o autorizaci činil podíl obyvatel ži-
jících v obcích, na jejichž území je autorizo-
vaná společnost povinna zajišťovat zpětný
odběr, z celkového počtu obyvatel České re-
publiky minimálně 50 %, a aby podíl obcí,
na jejichž území je autorizovaná společnost
povinna zajišťovat zpětný odběr, činil z cel-
kového počtu obcí v České republice mini-
málně 50 %, a

2. do 9 měsíců ode dne nabytí právní moci roz-
hodnutí o autorizaci činil podíl obyvatel ži-
jících v obcích, na jejichž území je autorizo-
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vaná společnost povinna zajišťovat zpětný
odběr, z celkového počtu obyvatel České re-
publiky minimálně 75 %, a aby podíl obcí,
na jejichž území je autorizovaná společnost
povinna zajišťovat zpětný odběr, činil z cel-
kového počtu obcí v České republice mini-
málně 75 %,

g) mít smluvně zajištěn takový počet sběrných
míst, aby do 12 měsíců ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí o autorizaci dosáhla podílů
stanovených v § 10 odst. 2,

h) zjišťovat výši nákladů obcí na provoz systému
zpětného odběru odpadů z obalů pro různé ve-
likostní skupiny obcí s ohledem na rozdílnou
výši jejich nákladů; při působení více autorizo-
vaných společností na území České republiky
zjišťuje tyto náklady jedna autorizovaná společ-
nost určená způsobem podle § 21c odst. 3,

i) zjišťovat podíl odpadů z obalů v tříděném ko-
munálním odpadu; při působení více autorizo-
vaných společností na území České republiky
zjišťuje tento podíl jedna autorizovaná společ-
nost určená způsobem podle § 21c odst. 4,

j) zajistit, aby výše peněžních příspěvků hraze-
ných osobami uvádějícími obaly na trh nebo
do oběhu za účelem zajištění sdruženého plnění
pokrývala náklady na zpětný odběr obalů a od-
padů z obalů, na jejich následnou přepravu
a zpracování, na dosažení požadovaného roz-
sahu recyklace a celkového využití obalového
odpadu podle rozhodnutí o autorizaci, se zo-
hledněním ekonomické hodnoty materiálů zís-
kaných z odpadů z obalů a z nevyplacených zá-
loh podle § 9 odst. 1, jakož i náklady na posky-
tování informací odběratelům a spotřebitelům
podle § 10 odst. 5, náklady na vedení evidencí
a jejich ohlašování podle § 23 odst. 1, náklady
na tvorbu rezervy podle § 21a a běžné adminis-
trativní náklady nutné k zajištění činnosti auto-
rizované společnosti,

k) provádět na základě studií, a to zejména studií
posuzování životního cyklu, ekomodulaci
u obalů nebo typů obalů, u kterých je to možné,
přičemž ekomodulace nepředstavuje neodůvod-
něné znevýhodnění v hospodářské soutěži po-
dle písmene a); při působení více autorizova-
ných společností na území České republiky
musí být ekomodulace pro jednotlivé druhy
nebo skupiny podobných obalů prováděna

všemi autorizovanými společnostmi jednotně
podle podmínek stanovených tímto zákonem
nebo písemnou smlouvou podle § 17 odst. 4
písm. c) nebo § 21c odst. 1 a případná změna
ekomodulace musí být realizována postupem
podle § 21c odst. 5,

l) zabezpečit, aby výše peněžních příspěvků sta-
novovaných osobám uvádějícím obaly na trh
nebo do oběhu za účelem zajištění sdruženého
plnění nepřesahovala náklady nezbytné na po-
skytování služeb nakládání s odpady nákladově
účinným způsobem; tyto náklady se mezi obce
a osoby poskytující služby v oblasti nakládání
s odpady rozdělí způsobem umožňujícím kon-
trolu ze strany Ministerstva životního prostředí,

m) zajistit, aby byly peněžní příspěvky spojené
s náklady na sdružené plnění účtované osobě
uvádějící obaly na trh nebo do oběhu za opako-
vaně použitelné obaly splňující podmínky § 13
odst. 3 nižší než peněžní příspěvky, které auto-
rizovaná společnost účtuje za uvádění obalů,
které nejsou opakovaně použitelné, na trh nebo
do oběhu,

n) zveřejňovat na svých internetových stránkách
informace o vlastnické struktuře s uvedením
podílů akcionářů na základním kapitálu v pro-
centech, jména a příjmení členů orgánů autori-
zované společnosti, sazebníky peněžních pří-
spěvků spojených se zajišťováním sdruženého
plnění hrazených osobami uvádějícími obaly
na trh nebo do oběhu za jednotlivý obal nebo
hmotnostní jednotku obalů uvedených na trh
nebo do oběhu a informace o podmínkách za-
pojení provozovatelů pro nakládání s odpady
do systému sdruženého plnění autorizované
společnosti; autorizovaná společnost je povinna
zveřejňované údaje aktualizovat nejpozději do
30 dnů ode dne jejich změny,

o) zveřejňovat na svých internetových stránkách
smlouvy uzavřené mezi ní a osobami, s nimiž
uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, pokud
předmětem těchto smluv je zajištění komuni-
kace se spotřebitelem a smlouva obsahuje úplatu
nebo slevu za poskytnuté sdružené plnění; au-
torizovaná společnost je povinna tyto smlouvy
zveřejňovat nejpozději do 30 dnů od jejich uza-
vření.

(2) Autorizovaná společnost zašle Ministerstvu
životního prostředí zprávu o plnění povinnosti sta-
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novené v odstavci 1 písm. l) za uplynulý kalendářní
rok vyhotovenou jejím kontrolním orgánem nejpoz-
ději do 6 měsíců od skončení tohoto kalendářního
roku.

(3) Autorizovaná společnost nesmí sdělovat in-
formace o množství obalů uvedených na trh nebo do
oběhu jednotlivými osobami, s nimiž uzavřela
smlouvu o sdruženém plnění, třetím osobám; toto
ustanovení se nevztahuje na sdělení informací pří-
slušnému správnímu úřadu.

(4) V případě, že autorizovaná společnost zajiš-
ťuje sdružené plnění výhradně pro vratné záloho-
vané obaly, nevztahují se na ni povinnosti uvedené
v § 10 odst. 2, § 21 odst. 1 písm. f) a g) a v § 21b.“.

63. Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 21a

Rezerva

(1) Autorizovaná společnost je povinna vytvo-
řit rezervu určenou na krytí budoucích nákladů na
sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly
na trh nebo do oběhu, zohledňující finanční rizika
s tím spojená, jejímž cílem je zajistit kontinuitu a do-
stupnost poskytování služeb ze strany autorizované
společnosti (dále jen „rezerva“).

(2) Autorizovaná společnost vytváří rezervu
ukládáním peněžních prostředků na zvláštní vázaný
účet vedený v České republice u banky nebo po-
bočky zahraniční banky se sídlem v jiném členském
státě Evropské unie. Úroky z peněžních prostředků
rezervy jsou její součástí.

(3) Autorizovaná společnost rezervu vytváří,
udržuje a v případě jejího čerpání doplňuje tak,
aby po uplynutí 5 let ode dne vydání prvního roz-
hodnutí o autorizaci dosahovala její výše k posled-
nímu dni každého účetního období nejméně 50 %
celkových nákladů autorizované společnosti podle
poslední schválené řádné nebo mimořádné účetní zá-
věrky. Do nákladů autorizované společnosti se pro
účely tohoto ustanovení nezapočítávají zaplacená
daň z příjmů a náklady na tvorbu rezervy.

(4) Nedosažení minimální výše rezervy stano-
vené v odstavci 3 je přípustné za podmínky, že

a) v předcházejícím účetním období byla mini-
mální výše rezervy dosažena a

b) autorizovaná společnost zajistí dosažení mini-
mální výše rezervy v následujícím účetním ob-
dobí.

(5) Peněžní prostředky, které tvoří rezervu,
mohou být použity pouze za účelem sdruženého
plnění povinností osob, které obaly uvádí na trh
nebo do oběhu, s nimiž autorizovaná společnost
uzavřela smlouvu o sdruženém plnění. Peněžní pro-
středky rezervy nejsou součástí majetkové podstaty
autorizované společnosti podle zákona upravujícího
úpadek a způsoby jeho řešení a nelze je postihnout
výkonem rozhodnutí a exekucí.

(6) Údaje o stavu a čerpání peněžních pro-
středků rezervy uvádí autorizovaná společnost ve
své výroční zprávě.

§ 21b

Vyrovnání nákladů autorizovaných společností

(1) V případě působení více autorizovaných
společností na území České republiky je každá au-
torizovaná společnost povinna čtvrtletně hlásit Mi-
nisterstvu životního prostředí celkovou hmotnost
obalů uvedených na trh osobami, s nimiž má uza-
vřenu smlouvu o sdruženém plnění, rozdělenou po-
dle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3
k tomuto zákonu a podle toho, zda se jedná o prů-
myslový obal či nikoliv. Ministerstvo životního pro-
středí na základě ohlášených údajů stanoví rozhod-
nutím tržní podíl jednotlivých autorizovaných spo-
lečností pro každý obalový materiál, jakož i celkový
tržní podíl a v pravidelných intervalech tržní podíly
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty druhé
nemá odkladný účinek.

(2) Obec je povinna vykázat každé z autorizo-
vaných společností, se kterou uzavřela smlouvu o za-
jištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
hmotnost odpadů z obalů předaných v rámci obec-
ního systému odpadového hospodářství nastaveného
touto obcí podle obalových materiálů uvedených
v příloze č. 3 k tomuto zákonu, odpovídající tržním
podílům autorizované společnosti pro jednotlivé
obalové materiály.

(3) Obec, která nemá uzavřenou smlouvu o za-
jištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
všemi autorizovanými společnostmi působícími na
území České republiky, vykazuje autorizovaným
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společnostem, se kterými má uzavřenou smlouvu,
hmotnost odpadů z obalů předaných v rámci obec-
ního systému odpadového hospodářství nastaveného
touto obcí podle obalových materiálů uvedených
v příloze č. 3 k tomuto zákonu na základě uprave-
ného tržního podílu. Upravený tržní podíl autorizo-
vané společnosti se stanoví jako podíl jejího tržní-
ho podílu a součtu tržních podílů autorizovaných
společností, se kterými má daná obec uzavřenou
smlouvu.

(4) Pokud obec nahlásí autorizované obalové
společnosti hmotnost odpadů z obalů předaných
v rámci obecního systému odpadového hospodářství
nastaveného touto obcí podle obalových materiálů
uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu na zá-
kladě upraveného tržního podílu, musí o tom auto-
rizovanou společnost uvědomit. Autorizovaná spo-
lečnost je potom oprávněna této obci zaplatit pouze
za hmotnost odpadů z obalů odpovídající jejímu
tržnímu podílu.

(5) Pokud některá z autorizovaných společ-
ností ohlásí Ministerstvu životního prostředí hmot-
nost obalů uvedených na trh podle odstavce 1
chybně, proběhne po skončení kalendářního roku
opravné vyrovnání nákladů v rámci koordinace po-
dle § 21c.

(6) Autorizovaná společnost, která nedosahuje
podílů stanovených v § 10 odst. 2, je povinna zajistit
kompenzaci nákladů mechanismem podle § 17
odst. 3 písm. d) bodu 7 až do dne, ve kterém do-
sáhne podílů stanovených v § 10 odst. 2.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví formát
hlášení podle odstavce 1.

§ 21c

Koordinace autorizovaných společností

(1) V případě působení více autorizovaných
společností na území České republiky jsou autorizo-
vané společnosti povinny za účasti Ministerstva ži-
votního prostředí svoje jednání koordinovat za úče-
lem dosažení shody na harmonizaci podmínek zajiš-
ťování sdruženého plnění v oblastech uvedených
v odstavcích 2 až 6. Po dosažení shody je uzavřena
mezi Ministerstvem životního prostředí a autorizova-
nými společnostmi písemná smlouva.

(2) Autorizované společnosti jsou povinny
v rámci koordinace jednat s cílem dosažení shody

na objemu peněžních prostředků poskytovaných
provozovatelům zařízení na dotřídění odpadů, a to
pro každý obalový materiál uvedený v příloze č. 3
k tomuto zákonu zvlášť. Po dosažení shody na ob-
jemu peněžních prostředků poskytovaných provo-
zovatelům zařízení na dotřídění odpadů pro každý
obalový materiál jsou jednotlivé autorizované spo-
lečnosti povinny přispívat na objem peněžních pro-
středků podle svého tržního podílu stanoveného pro
příslušný obalový materiál podle § 21b odst. 1.

(3) Výši nákladů obcí na provoz systému sběru
odpadů z obalů podle § 21 odst. 1 písm. h) zjišťuje
při působení více autorizovaných společností na
území České republiky pouze jedna pověřená auto-
rizovaná společnost, na níž se všechny autorizované
společnosti a Ministerstvo životního prostředí shod-
nou v rámci koordinace. Ostatní autorizované spo-
lečnosti jsou povinny jí finančně přispět na úhradu
nákladů spojených s touto činností, každá svým
podílem odpovídajícím velikosti celkového tržního
podílu stanoveného postupem podle § 21b odst. 1;
způsob a výše úhrady nákladů je předmětem koor-
dinace. Pověřená autorizovaná společnost je povinna
zjištěné údaje o výši nákladů zaslat bez zbytečného
odkladu Ministerstvu životního prostředí, které je
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Podíl odpadů z obalů v tříděném komunál-
ním odpadu zjišťuje při působení více autorizova-
ných společností na území České republiky pouze
jedna pověřená autorizovaná společnost, na níž se
všechny autorizované společnosti a Ministerstvo ži-
votního prostředí shodnou v rámci koordinace.
Ostatní autorizované společnosti jsou povinny jí fi-
nančně přispět na úhradu nákladů spojených s touto
činností, každá svým podílem odpovídajícím veli-
kosti celkového tržního podílu stanoveného postu-
pem podle § 21b odst. 1; způsob a výše úhrady ná-
kladů je předmětem koordinace.

(5) Pokud má některá z autorizovaných společ-
ností záměr provést změnu způsobu ekomodulace
určitého obalu či typu obalu, je povinna tento záměr
oznámit ostatním autorizovaným společnostem aMi-
nisterstvu životního prostředí, jež se na změně musí
shodnout v rámci koordinace. V případě, že se auto-
rizované společnosti a Ministerstvo životního pro-
středí na změně ekomodulace neshodnou, nelze tuto
změnu realizovat.
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(6) Autorizované společnosti jsou dále povinny
v rámci koordinace jednat s cílem dosažení shody na

a) celkovém objemu peněžních prostředků vyna-
kládaných na zajištění sběrných míst a o vzájem-
ném vyrovnání těchto nákladů,

b) sdílení nákladů na zajišťování zpětného odběru
a využití odpadů z obalů osob, které uvádí
obaly na trh nebo do oběhu, ale neplní povin-
nosti stanovené v § 10 a 12 tohoto zákona,

c) opravném vyrovnání nákladů podle § 21b
odst. 5,

d) zajištění shodného přístupu k odstranění rizika
duplicity evidencí a

e) informacích šířených v rámci osvětových kam-
paní a případném vzájemném vyrovnání peně-
žních prostředků vynakládaných na osvětové
kampaně.

(7) Pokud se autorizované společnosti a Minis-
terstvo životního prostředí v rámci koordinace na
řešení koordinované oblasti neshodnou ve lhůtě
4 měsíců, určí Ministerstvo životního prostředí po
projednání s autorizovanými společnostmi řešení
na základě jejich návrhů rozhodnutím; to neplatí
v případě koordinace v oblasti ekomodulace podle
odstavce 5.

(8) Rozklad podaný proti rozhodnutí podle
odstavce 7 nemá odkladný účinek.“.

64. § 22 se včetně nadpisu zrušuje.

65. V § 23 odst. 1 písm. b) se slova „a zajistit
prostřednictvím auditora17) ověření vedení této evi-
dence a vypracování zprávy o jejím ověření; audito-
rem nesmí být osoba, která má k autorizované spo-
lečnosti zvláštní vztah podle § 20 odst. 8“ nahrazují
slovy „v souladu s pravidly výpočtu využití odpadu
z obalů“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

66. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která
znějí:

„c) evidenci osob, jež pro autorizovanou společnost
zajišťují svoz, zpracování nebo jiné nakládání
s obaly nebo odpady z obalů, a původců od-
padů, se kterými má autorizovaná společnost
uzavřenou smlouvu, na základě které tyto oso-
by poskytují autorizované společnosti údaje

o množství odpadů z obalů a způsobech naklá-
dání s nimi,

d) evidenci sběrných míst podle § 10 odst. 1 a

e) evidenci nákladů na poradenskou činnost a vý-
zkumné projekty.“.

67. V § 23 odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje
vedení evidencí údajů shromážděných podle od-
stavce 1 písm. a) a b) od každé autorizované společ-
nosti zvlášť a celkové evidence, pro kterou jsou tyto
evidence podkladem. Celková evidence a evidence
údajů shromážděných od jednotlivých autorizova-
ných společností jsou veřejně přístupné, každý má
právo do nich nahlížet a pořizovat si z nich kopie
nebo výpisy.

(4) Evidence odpadů z obalů podle odstavce 1
písm. b) je vedena od původce odpadu až po jeho
využití nebo po výstup z třídícího zařízení, pokud
je tento výstup dodáván do procesu využití bez vý-
znamných ztrát. V případě energetického využití
nebo biologického rozkladu je vedena evidence až
po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde
došlo k využití odpadu procesem energetického vy-
užití nebo biologického rozkladu.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah ve-
dení evidencí podle odstavce 1, rozsah a způsob
ohlašování údajů z těchto evidencí a vymezení pra-
videl výpočtu využití odpadu z obalů.“.

68. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 23a

Ověřování údajů

(1) Autorizovaná společnost je povinna mít
ověřenou řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku
auditorem.

(2) Autorizovaná společnost je povinna zajistit,
aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti

a) údajů o množství obalů uvedených na trh nebo
do oběhu, které osoby, jež mají s autorizovanou
společností uzavřenu smlouvu o sdruženém
plnění, vykázaly autorizované společnosti,

b) vedení evidencí podle § 23 odst. 1,

c) nákladů, které autorizovaná společnost vynalo-
žila na
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1. sběr a využití odpadů z obalů pocházejících
ze sběrných míst zařazených do obecního
systému odpadového hospodářství nastave-
ného obcí a zajištění sběrné sítě,

2. sběr a využití odpadů z průmyslových obalů,
3. dotřídění odpadů z obalů,
4. přímou podporu recyklace a využití odpadů

z obalů,
5. vedení evidencí obalů a odpadů z obalů a je-

jich ohlašování,
6. informování spotřebitelů,
7. ověřování údajů podle § 23a,

8. administrativu a

9. daně a poplatky,
d) nastavení cen sdruženého plnění pro jednotlivé

druhy obalů; při tomto ověření je vyžadováno
pouze ověření správnosti.

(3) Autorizovaná společnost je dále povinna za-
jistit, aby auditor ověřil správnost a úplnost údajů
vykázaných autorizované společnosti osobami uve-
denými v § 23 odst. 1 písm. c) a obcemi.

(4) Autorizovaná společnost je povinna zajistit
ověření podle odstavců 2 a 3 v každém roce, ve kte-
rém je oprávněna k zajišťování sdruženého plnění.
Zprávu o ověření účetní závěrky podle odstavce 1
a zprávu nebo zprávy o ověření podle odstavců 2
a 3 je autorizovaná společnost povinna Ministerstvu
životního prostředí zaslat nejpozději do 6 měsíců od
skončení ověřovaného období.

(5) Osoby uvádějící obaly na trh nebo do
oběhu a osoby uvedené v § 23 odst. 1 písm. c) jsou
povinny poskytnout autorizované společnosti ne-
zbytnou součinnost za účelem splnění její povinnosti
stanovené v odstavcích 2 a 3.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví minimální
rozsah ověření podle odstavce 2 písm. a) a od-
stavce 3.“.

69. V § 24 odst. 2 písm. c) se slova „a Minister-
stvem zemědělství“ zrušují.

70. § 25 včetně nadpisu zní:

„§ 25

Změna rozhodnutí o autorizaci

Ministerstvo životního prostředí může po pro-
jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu změnit

rozhodnutí o autorizaci kromě případu uvedeného
v § 24 odst. 2 písm. c) též

a) na žádost autorizované společnosti,

b) z důvodu změn v závazcích týkajících se výše
podílu využití a recyklace odpadu z obalů, jest-
liže vyplývají z práva Evropské unie,

c) z důvodu změny v právním předpise, která má
vliv na sdružené plnění povinností osob uvádě-
jících obaly na trh nebo do oběhu, nebo

d) v situaci, kdy by bylo ohroženo zajišťování
plnění cílů recyklace a celkového využití obalo-
vého odpadu.“.

71. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „po projednání s Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu a Ministerstvem zemědělství“ nahrazují slovy
„bez zbytečného odkladu“.

72. V § 26 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) autorizovaná společnost nesplnila povinnost
stanovenou v § 21 odst. 1 písm. f) nebo g) nebo
v § 21b odst. 6,“.

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

73. V § 26 odst. 2 se slova „a Ministerstvem
zemědělství“ zrušují a slova „15 % hmotnostních
odpadu z obalů, pro něž uzavřela smlouvy o sdruže-
ném plnění“ se nahrazují slovy „80 % cíle pro cel-
kové využití odpadů z obalů stanoveného v rozhod-
nutí o autorizaci podle § 17 odst. 7 písm. d)“.

74. § 27 zní:

„§ 27

(1) Účastníky řízení podle § 17 jsou všechny
autorizované společnosti zajišťující sdružené plnění
ve vztahu k obalům, kterých se týká řízení o udělení
autorizace, a žadatelé, kteří žádají o udělení autori-
zace ve vztahu k obalům, kterých se řízení týká. To
neplatí v případě řízení o prodloužení platnosti roz-
hodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 8, jehož účast-
níkem je pouze dotčená autorizovaná společnost.

(2) Účastníky řízení podle § 25 jsou všechny
autorizované společnosti zajišťující sdružené plnění
ve vztahu k obalům, kterých se týká řízení o změně
autorizace.
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(3) Účastníkem řízení podle § 26 je pouze do-
tčená autorizovaná společnost.“.

75. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) změnou právní formy autorizované společnosti

nebo účinností smlouvy o převodu nebo pachtu
jejího obchodního závodu.“.

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

„§ 28a

Převod peněžních prostředků
při zániku rozhodnutí o autorizaci

(1) Právnická osoba, jejíž rozhodnutí o autori-
zaci zaniklo, je povinna převést všechny dosud ne-
využité peněžní prostředky získané z příspěvků
osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu včetně
výnosů z nich a peněžní prostředky tvořící rezervu
autorizované společnosti, která plnění povinností
těchto osob převzala. Je-li více takových autorizova-
ných společností, převede se každé z nich poměrná
část těchto peněžních prostředků, která odpovídá
poměru příspěvků uhrazených za obaly uvedené na
trh nebo do oběhu za období posledních 24 měsíců
přede dnem zániku rozhodnutí o autorizaci každou
osobou uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, která
měla ke dni zániku rozhodnutí s autorizovanou spo-
lečností, jejíž rozhodnutí o autorizaci zaniklo, uza-
vřenou smlouvu o sdruženém plnění. Autorizovaná
společnost, která převzala plnění povinností osob
uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, není opráv-
něna po těchto osobách vyžadovat opětovnou
úhradu příspěvků za obaly jimi uvedené na trh nebo
do oběhu do dne zániku rozhodnutí o autorizaci au-
torizované společnosti, s níž měla osoba uvádějící
obaly na trh nebo do oběhu před převzetím povin-
ností uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění.

(2) Povinnost stanovenou v odstavci 1 musí
právnická osoba splnit do 180 dnů ode dne, kdy její
rozhodnutí o autorizaci zaniklo, a to způsobem,
který schválí Ministerstvo životního prostředí na ná-
vrh této právnické osoby. Ministerstvo životního
prostředí poskytne této právnické osobě rovněž in-
formace o tom, se kterými autorizovanými společ-
nostmi a pro jaké množství obalů jednotlivé osoby
uzavřely smlouvu o sdruženém plnění podle od-
stavce 1.

(3) Nelze-li peněžní prostředky převést v sou-
ladu s odstavcem 1 z důvodu, že osoba uvádějící
obaly na trh nebo do oběhu neuzavřela smlouvu
o sdruženém plnění s autorizovanou společností,
převede právnická osoba odpovídající část peněžních
prostředků do 180 dnů ode dne, kdy její rozhodnutí
o autorizaci zaniklo, osobě uvádějící obaly na trh
nebo do oběhu, která se rozhodla plnit povinnosti
dle tohoto zákona samostatně podle § 13 odst. 1
písm. a), a je zapsána v Seznamu. V případě zbýva-
jících nerozdělených peněžních prostředků se tyto
peněžní prostředky převedou do 180 dnů ode dne
uplynutí lhůty podle věty první poměrně jednotli-
vým autorizovaným společnostem zajišťujícím
plnění povinností pro ty druhy obalů, pro které je
zajišťovala právnická osoba, jejíž rozhodnutí o auto-
rizaci zaniklo.

(4) Návrh na výmaz právnické osoby z veřej-
ného rejstříku nemůže být podán dříve, než budou
splněny povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 3. Mi-
nisterstvo životního prostředí vydá po doložení spl-
nění těchto povinností na žádost právnické osoby
podle věty první osvědčení o jejich splnění, které je
povinnou součástí návrhu na výmaz právnické oso-
by z veřejného rejstříku.

(5) V případě přeměny autorizované společ-
nosti, v jejímž důsledku rozhodnutí o autorizaci za-
niká, je autorizovaná společnost povinna před zápi-
sem přeměny do obchodního rejstříku Ministerstvu
životního prostředí doložit, že všechny nevyužité
peněžní prostředky získané z příspěvků osob uvádě-
jících obaly na trh nebo do oběhu včetně výnosů
z nich a prostředky tvořící rezervu autorizované
obalové společnosti byly převedeny v souladu s od-
stavcem 1 nebo 3. Návrh na zápis přeměny do ob-
chodního rejstříku nemůže být podán před splněním
této povinnosti. Splnění povinnosti doloží navrhova-
tel potvrzením Ministerstva životního prostředí.

(6) Zaniká-li rozhodnutí o autorizaci účinností
smlouvy o převodu nebo pachtu obchodního závodu
autorizované společnosti, a nebude-li splněna povin-
nost převést peněžní prostředky ve lhůtě podle od-
stavce 2 nebo 3, smlouva se od počátku ruší.“.

77. V § 31 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písme-
na c) až i).

Sbírka zákonů č. 545 / 2020Částka 224 Strana 6313



78. V § 31 písm. e) se slovo „Česká“ nahrazuje
slovem „Státní“.

79. V § 31 písmeno i) zní:

„i) orgány Celní správy České republiky.“.

80. V § 32 písm. b) se slova „a Ministerstvem
zemědělství“ zrušují a číslo „7“ se nahrazuje čís-
lem „8“.

81. V § 32 písm. d) se text „§ 20 odst. 5“ na-
hrazuje textem „§ 20a odst. 1“.

82. V § 32 písmeno e) zní:

„e) rozhoduje po předchozím projednání s Minis-
terstvem průmyslu a obchodu o souhlasu se
zrušením autorizované společnosti, s přeměnou
autorizované společnosti, s převodem, pachtem
nebo zástavou obchodního závodu autorizo-
vané společnosti nebo se změnou předmětu
podnikání autorizované společnosti podle
§ 20a odst. 6 nebo o souhlasu s účinností
smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení
obchodního závodu autorizované společnosti
podle § 20a odst. 7,“.

83. V § 32 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až s) se označují jako písme-
na f) až r).

84. V § 32 písmeno f) zní:

„f) vede evidence podle § 23 odst. 3 věty první,
souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a z nich
zpracovává a vede celkovou evidenci,“.

85. V § 32 písm. g) se slova „dohlíží na“ nahra-
zují slovem „kontroluje“.

86. V § 32 se písmeno l) zrušuje:

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

87. V § 32 se na konci písmene q) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena r) až u), která
znějí:

„r) zajišťuje pravidelný dialog mezi autorizovanými
společnostmi, osobami uvádějícími obaly na trh
nebo do oběhu, osobami nakládajícími s obaly
a odpady z obalů, obcemi a spolky, jejichž čin-
nost se týká tohoto zákona,

s) stanovuje tržní podíly autorizovaných společ-
ností, na základě kterých je podle § 21b pro-
váděno vyrovnání nákladů, a v pravidelných in-

tervalech je zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup,

t) usměrňuje koordinaci podle § 21c k dosažení
shody mezi autorizovanými společnostmi a svo-
lává k tomuto účelu podle potřeby jednání mezi
autorizovanými společnostmi a Ministerstvem
životního prostředí, přičemž v případě nedosa-
žení shody v koordinované oblasti o řešení
samo rozhodne, a

u) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup výši nákladů obcí na provoz systému zpět-
ného odběru odpadů z obalů pro různé veli-
kostní skupiny obcí, zjišťovaných pověřenou
autorizovanou společností podle § 21c odst. 3.“.

88. V § 33 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“,
text „§ 20 odst. 10“ se nahrazuje textem „§ 20a
odst. 6 a 7“ a text „§ 26 odst. 1 a 2“ se nahrazuje
textem „§ 26 odst. 2“.

89. § 34 se včetně nadpisu zrušuje.

90. V § 35, § 36 písm. d) a § 37 až 39 se slovo
„pokuty“ nahrazuje slovy „správní tresty za jejich
porušení“.

91. V § 40 se slovo „pokuty“ nahrazuje slovy
„správní tresty“ a na konci se doplňuje věta „Česká
inspekce životního prostředí dále kontroluje plnění
povinností podle § 13 odst. 2, § 23a odst. 5 a § 28a
a při zjištění porušení těchto povinností může uklá-
dat správní tresty za jejich porušení.“.

92. § 41 včetně nadpisu zní:

„§ 41

Orgány Celní správy České republiky

(1) Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat,
zda obaly nebo obalové prostředky dovážené do
České republiky nebo přepravované z členských
států Evropské unie do České republiky splňují po-
žadavky tohoto zákona. V případě pochybností, zda
jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní úřady
propustí kontrolované zboží do příslušného celního
režimu nebo k další přepravě, dají podnět přísluš-
nému kontrolnímu orgánu ke kontrole a současně
uvědomí o tomto podnětu Ministerstvo životního
prostředí.

(2) Pro účely výkonu státní správy v oblasti na-
kládání s obaly a odpady z obalů poskytuje Gene-
rální ředitelství cel na vyžádání Ministerstvu život-
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ního prostředí a České inspekci životního prostředí
ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů
ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie:
a) identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to

jméno nebo obchodní firmu, případně název,
adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přidě-
leno,

b) datum dovozu,

c) hrubou a čistou hmotnost zásilky,

d) zbožový kód,

e) druh a počet nákladových kusů,
f) popis zboží,
g) stát, ze kterého byl obal dovezen, a

h) měrnou jednotku a její počet.

(3) Poskytnutí informací podle odstavce 2 není
porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového
řádu.“.

93. § 41a se zrušuje.

94. V § 43 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) zakázat autorizované společnosti poskytovat
sdružené plnění, pokud nesplní povinnost sta-
novenou v § 10, § 21 odst. 1 písm. f) nebo g)
nebo § 21b odst. 6.“.

95. V § 44 odst. 2 písm. b) se slova „ , balený
výrobek“ a slova „ , balených výrobků“ zrušují.

96. V § 44 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:

„i) jako osoba uvádějící obaly na trh nebo do
oběhu prodejem spotřebiteli poruší zákaz ovliv-
ňovat dodavatele ve výběru autorizované spo-
lečnosti podle § 13 odst. 2,“.

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písme-
na j) až l).

97. V § 44 odst. 2 písm. k) se číslo „7“ nahra-
zuje číslem „9“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

98. V § 44 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která
znějí:
„m) jako osoba uvádějící obaly na trh nebo do

oběhu nebo jako osoba uvedená v § 23 odst. 1
písm. c) neposkytne autorizované společnosti
nezbytnou součinnost podle § 23a odst. 5, nebo

n) jako právnická osoba, jejíž rozhodnutí o autori-

zaci zaniklo, nepřevede peněžní prostředky
podle § 28a.“.

99. 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 zpětný odběr a využití odpadu
z obalů 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) nesplní povinnost zjišťovat náklady obcí na
zpětný odběr odpadů z obalů podle § 21 odst. 1
písm. h) nebo zjišťovat podíl odpadů z obalů
v tříděném komunálním odpadu podle § 21
odst. 1 písm. i),

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

o) nesplní povinnost provádět ekomodulaci podle
§ 21 odst. 1 písm. k),
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p) nezabezpečí, aby výše peněžních příspěvků ne-
přesahovala nezbytné náklady podle § 21
odst. 1 písm. l),

q) nesplní povinnost stanovovat nižší peněžní pří-
spěvky podle § 21 odst. 1 písm. m),

r) nezveřejní informace podle § 21 odst. 1
písm. n),

s) nezveřejní smlouvy ve stanovené lhůtě podle
§ 21 odst. 1 písm. o),

t) nesplní povinnost vyhotovit zprávu a zaslat ji
Ministerstvu životního prostředí podle § 21
odst. 2,

u) poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám
podle § 21 odst. 3,

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

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

x) v souvislosti s koordinací podle § 21c

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

2. 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

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

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

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

100. V § 44 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje čís-
lem „5“.

101. V § 44 odst. 5 se slova „správního deliktu“
nahrazují slovem „přestupku“.

102. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Obec se dopustí přestupku tím, že v roz-
poru s § 21b odst. 2 nebo 3 nevykáže každé z auto-
rizovaných společností poměrnou část hmotnosti
odpadů z obalů předaných v rámci obecního systé-
mu odpadového hospodářství nastaveného touto
obcí nebo v rozporu s § 21b odst. 4 neuvědomí au-
torizovanou společnost.“.

103. § 45 zní:

„§ 45

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) nebo k), podle
odstavce 3 písm. s) anebo podle odstavce 4
nebo 5,

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

d) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1, odstavce 2 písm. b), g) až i) nebo n)
anebo podle odstavce 3 písm. a) až n), p) ne-
bo t) až z).“.

104. V § 46 odstavec 1 zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
neodpovídá za přestupek podle § 44 odst. 2 písm. g)
nebo h) nebo § 44 odst. 4, jestliže k porušení povin-
nosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy autorizované
společnosti, s níž právnická nebo podnikající fyzická
osoba uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, zaniklo
rozhodnutí o autorizaci. Má se za to, že povinnosti
podle § 10 odst. 1 a 5 a § 12 ve vztahu k obalům,
které právnická nebo podnikající fyzická osoba
uvedla na trh nebo do oběhu do 3 měsíců ode dne
zániku rozhodnutí o autorizaci podle věty první,
jsou splněné.“.

105. V § 48 se slova „se za obaly z jednoho
materiálu považují obaly, v nichž určitý materiál
tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu“ nahrazují slovy
„a 23 se kompozitní obaly a jiné obaly složené z více
než jednoho materiálu vykazují podle materiálů ob-
sažených v obalu“ a na konci paragrafu se doplňuje
věta „Od tohoto požadavku se lze odchýlit v případě,
že daný materiál představuje nevýznamnou část
obalu a nepředstavuje více než 5 % celkové hmot-
nosti obalu.“.

106. § 49 zní:

„§ 49

Výkon působnosti orgánů Celní správy České
republiky podle tohoto zákona se považuje za výkon
správy daní s výjimkou řízení o přestupcích.“.

Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje.
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107. V § 50 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo životního prostředí vydá
vyhlášku podle § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23
odst. 5 a § 23a odst. 6.“.

108. V příloze č. 2 části B bodu 1 písm. f)

se slova „balený výrobek“ nahrazují slovem
„obal“.

109. V příloze č. 2 části B bodu 3 písm. c) se
slova „balený výrobek“ nahrazují slovem „obal“.

110. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o auto-
rizaci podle § 17 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, které nebylo pravomocně skončeno přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí
podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Žadatel o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/
2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, o jehož žádosti nebylo pravo-
mocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona

a) doplnit žádost tak, aby splňovala požadavky
stanovené v § 17 odst. 3 zákona č. 477/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona,

b) splnit požadavky stanovené v § 17 odst. 4
písm. a), b) a d) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, a

c) zahájit jednání s autorizovanými společnostmi
a převzít způsob provádění ekomodulace auto-
rizovaných společností podle § 17 odst. 4
písm. c) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pokud bylo autorizované společnosti vydáno
rozhodnutí o autorizaci přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, autorizovaná společnost rezervu po-

dle § 21a zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vytváří,
udržuje a v případě jejího čerpání doplňuje tak,
aby do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
dosahovala její výše k poslednímu dni každého účet-
ního období nejméně 50 % celkových nákladů auto-
rizované společnosti podle poslední schválené řádné
nebo mimořádné účetní závěrky za předcházející
účetní období.

4. Pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
působí na území České republiky více autorizova-
ných společností, jsou povinny jednat v rámci koor-
dinace podle § 21c o dosažení shody na způsobu
provádění ekomodulace; pokud ke shodě nedojde
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
rozhodne o způsobu provádění ekomodulace Minis-
terstvo životního prostředí na základě návrhů řešení
předložených autorizovanými společnostmi.

Čl. III

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.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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