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USNESENÍ
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí
č. 113 ze dne 10. listopadu 2020

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
113. USNESENÍ
z 21. schůze konané dne 10. listopadu 2020
k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností
Senátní tisk č. 321
Po úvodním slově zástupkyně předkladatele Bereniky Peštové, náměstkyně ministra životního
prostředí ČR, zpravodajské zprávě senátora Zdeňka Nytry a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu
tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora
Zdeňka Nytru;

III.

pověřuje
místopředsedu výboru senátora Petra Holečka, aby předložil toto usnesení
předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Petr Holeček v. r.
místopředseda výboru

Zdeněk Nytra v. r.
zpravodaj výboru

Hynek Hanza v. r.
ověřovatel výboru

Příloha VUZP k usnesení č. 113 ze dne 10. listopadu 2020

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností
(senátní tisk č. 321)
1. V § 65 odst. 2 písmeno a) upravit takto:
„a) v každém vyšším územním samosprávném celku na každých započatých 10 000 obyvatel
tohoto vyššího územního samosprávného celku pro každou skupinu elektrozařízení podle
přílohy č. 1 k tomuto zákonu, kterou uvádí na trh, přičemž místa zpětného odběru musí
být v rámci každého vyššího územního samosprávného celku rovnoměrně rozmístěna,“.
2. V § 85 odst. 2 písmeno a) upravit takto:
„a) každém vyšším územním samosprávném celku na každých započatých 8000 obyvatel
tohoto vyššího územního samosprávného celku, přičemž místa zpětného odběru musí
být v rámci něho rovnoměrně rozmístěna,“.
3. V § 140 odst. 3 větě první číslo „2020“ nahradit číslem „2021“ a ve větě druhé číslo „2021“

nahradit číslem „2022“.

4. V § 140 odst. 4 větě první slova „za rok 2020 a 2021“ nahradit slovy „za rok 2021 a 2022“ a ve

větě druhé číslo „2022“ nahradit číslem „2023“.

5. V § 140 odst. 7 číslo „2020“ nahradit číslem „2021“.
6. V § 142 odst. 1 a 5 číslo „2022“ nahradit číslem „2023“.

7. V § 145 číslo „2021“ nahradit číslem „2022“.
8. Přílohu č. 2 k zákonu č. …/2020 Sb. upravit takto:
„Příloha č. 2 k zákonu č. …/2020 Sb.
Minimální úroveň zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v jednotlivých letech
2022 až
2024
%
Odpadní elektrozařízení (všechny skupiny 1 až 6)

65

2025 a dále
%
65

Odpadní elektrozařízení skupiny 1

65

Odpadní elektrozařízení skupiny 2

65

Odpadní elektrozařízení skupiny 3

65

65

Odpadní přenosné baterie nebo akumulátory

45

45

Odpadní pneumatiky (všechny skupiny)

80

80
„.

9. V příloze č. 7 k zákonu č. …/2020 Sb. v tabulce vypustit druhý sloupec, označený

rokem 2021.

