PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká

sněmovna

2016

7. volební období

K zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk 877

V § 30 odstavce 4 až 6 znějí:
„(4) U nedoplatku na registračních a evidenčních poplatcích vzniká úrok
z prodlení ve výši 0,1 %.

(5) Výnos registračních a evidenčních poplatků je příjmem rozpočtu Státního
fondu životního prostředí České republiky.

(6) Správcem registračních a evidenčních poplatků je Státní fond životního
prostředí České republiky. Správu placení těchto poplatků vykonává celní úřad.
Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu
daňového subjektu. O prominutí úroku z prodlení rozhoduje Ministerstvo
životního prostředí.“.
Poznámky pod čarou č. 21 a 22 se zrušují.
Přechodná ustanovení:
1. Pro poplatkové povinnosti u registračních a evidenčních poplatků, jakož i pro
práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Při správě placení registračních a evidenčních poplatků podle zákona č.
477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
které nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona zaplaceny, se použije § 30 odst. 6
zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Státní fond životního prostředí České republiky předá celnímu úřadu
nezbytné údaje o těchto nezaplacených poplatcích do 30 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Odůvodnění:
Navrhuje se zpřesnit ustanovení § 30 ohledně platby registračních a evidenčních
poplatků za vedení v Seznamu osob, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo
balené výrobky. Každý, kdo je v tomto seznamu evidován, je povinen platit registrační

vstupní poplatek a poté za každý kalendářní rok evidenční poplatek. Platná právní
úprava této problematiky je nevyhovující. Je stanoveno, že pokud nebude tento
poplatek uhrazen, jeho vymáhání je upraveno soukromoprávní cestou, tzn. jako dluh,
který vznikl mezi dvěma subjekty, které mají rovné postavení. V otázce daní, poplatků
a obdobných povinných plateb je soukromoprávní vymáhání naprosto unikátní a zcela
nevhodné.
K § 30 odst. 4:
Navrhuje se v § 30 odst. 4 nahradit pojem „penále“ pojmem „úrok z prodlení“, který
odpovídá daňovému řadu.
S ohledem na zavedení věcné (kompetenční) dělené správy poplatků je nutné
reformulovat odstavec 4 jako lex specialis k § 253 odst. 3 daňového řádu, aby úrok z
prodlení vznikal. Ohledně výše úroku jde o lex specialis k § 252 odst. 2.
K § 30 odst. 5:
Ustanovení § 30 odst. 5 je navrhováno formulačně upřesnit a opravit legislativně
technickou chybu, neboť v platném znění je odkazováno na penále podle odstavce 3,
avšak správně má být uveden odstavec 4, neboť penále (nově se navrhuje označit jako
úrok z prodlení) je upraveno v odstavci 4.
K § 30 odst. 6:
Odstavec 6 platného znění § 30 zákona o obalech upravuje, že registrační a evidenční
poplatky vymáhá Státní fond životního prostředí České republiky podle občanského
soudního řádu.
Tyto poplatky je však nutné svým charakterem považovat za daně, které jsou
z principu institutem veřejného práva, mají tedy veřejnoprávní povahu (v souladu s §
2 odst. 3 písm. a) daňového řádu jsou zákonem označeny jako poplatek, proto jsou
daněmi podle daňového řádu).
V případě jejich neuhrazení podle zákonem stanovených lhůt je tedy nutné je také
takto vymáhat (veřejnoprávně).
V případě, že dochází k neuhrazení těchto poplatků (daní) v souladu se zákonem, musí
nastoupit orgán k tomu příslušný a vymoci je podle daňového řádu.
Není možné, aby byly daně vymáhány soukromoprávním způsobem (žalobami podle
občanského soudního řádu).
Proto se navrhuje, aby neuhrazené registrační a evidenční poplatky i s vzniklým
příslušenstvím vymáhal celní úřad příslušný podle sídla nebo místa pobytů těch, kdo
poplatky platí (daňových subjektů).

Navrhuje se doplnit ustanovení, kterým bude změněna pravomoc promíjet úroky
z prodlení založená daňovým řádem (§ 259b) na Ministerstvo životního prostředí.
V ostatním ohledně promíjení úroku z prodlení platí § 259b a § 259c daňového řádu.
K přechodným ustanovením:
V současné době příjemce registračních a evidenčních poplatků podle zákona o
obalech, kterým je Státní fond životního prostředí České republiky, eviduje
nezaplacené registrační a zejména evidenční poplatky u cca 77 poplatníků, přičemž
celková výše této dlužné částky činí cca 250 000 Kč. V průměru na jednoho poplatníka
je tedy evidován dluh cca 3 300 Kč, přičemž největší jednotlivé dlužné částky činí cca
11 000 Kč.
Nebylo by účelné, aby tyto zbývající dluhy byly dál řešeny podle dosavadní právní
úpravy, tedy v režimu soukromého práva a občanskoprávních žalob podávaných na
dlužníky těchto poplatků, proto se navrhuje, aby i dlužné poplatky vzniklé v době před
účinností tohoto zákona, které budou podle daňového nepromlčené, také vymohl
příslušný celní úřad.
Za tímto účelem bude Státní fond životního prostředí České republiky povinen předat
celnímu úřadu nezbytné údaje o těchto nezaplacených poplatcích, a to ve lhůtě 30
dnů. Jde o analogickou úpravu jako je úprava v § 162 odst. 2 daňového řádu.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ S PŘEHLEDEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN:
REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY
§ 30
(1) Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za evidenci
v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve
stejné výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.
(2) Za vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 platí žadatel registrační poplatek ve
výši 2 000 Kč. V každém následujícím kalendářním roce platí autorizovaná společnost
za vedení evidence evidenční poplatek ve výši 800 Kč za každou osobu, s níž má
autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění alespoň po část
kalendářního roku, a to za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února
následujícího roku.

(3) Autorizovaná společnost není povinna platit evidenční poplatek podle odstavce 2
za osobu, se kterou měla uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění pouze po část
kalendářního roku, pokud tato osoba za tuto část kalendářního roku uvedla na trh nebo
do oběhu méně než 300 kg obalů.
(4) Nezaplatí-li osoba poplatek nebo jeho část podle odstavce 1 nebo 2 ve stanovené
lhůtě, je povinna za každý den prodlení zaplatit penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.
(4) U nedoplatku na registračních a evidenčních poplatcích vzniká úrok z prodlení
ve výši 0,1 %.
(5) Registrační a evidenční poplatky podle odstavců 1 a 2 a penále podle odstavce 3
se platí na účet Státního fondu životního prostředí,21) jehož příjem tvoří.
(5) Výnos registračních a evidenčních poplatků je příjmem rozpočtu Státního
fondu životního prostředí České republiky.
(6) Neuhrazené poplatky vymáhá Státní fond životního prostředí podle zvláštních
právních předpisů.22)
(6) Správcem registračních a evidenčních poplatků je Státní fond životního
prostředí České republiky. Správu placení těchto poplatků vykonává celní úřad.
Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu daňového
subjektu. O prominutí úroku z prodlení rozhoduje Ministerstvo životního
prostředí.

Přechodná ustanovení
1.

Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1.
ledna 2018, se použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za
rok 2017 i tehdy, jsou-li tyto údaje ohlašovány po 31. prosinci 2017.

2.

Ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna
2018, se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti
za rok 2018.

3.

Pro poplatkové povinnosti u registračních a evidenčních poplatků, jakož i pro
práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Při správě placení registračních a evidenčních poplatků podle zákona č.
477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
které nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona zaplaceny, se použije § 30 odst.
6 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Státní fond životního prostředí České republiky předá celnímu úřadu
nezbytné údaje o těchto nezaplacených poplatcích do 30 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

V Praze dne 23. 11. 2016
Ladislav Okleštěk

