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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 1. listopadu 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 
 
„- obdrželo již MF podklady z Ministerstva životního prostředí - MŽP podklady 
k výpočtu pokuty Evropské Unie (800 EUR/t ) za nerecyklaci 65% nezrecyklovaného 
plastového odpadu (pokud ano, tak jaké). Prosím tímto o zaslání. 
 
- dále prosím o zaslání informace jakou částku eviduje MF v rozpočtu na rok 2021  
za tuto výše zmíněnou pokutu. Případně s jakou predikcí této pokuty MF počítá pro 
další roky (pokud takovéto údaje existují)“. 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 
 
Ad první odrážka: 
 
V úvodu si dovolujeme Vás upozornit, že v souvislosti s nerecyklací plastového 
materiálu se nejedná o pokutu, ale o nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu 
EU. Pro období po roce 2021 bylo všemi členskými státy EU odsouhlaseno, že se 
portfolio způsobu financování výdajů EU rozšíří o nový zdroj, který bude založen 
na množství nerecyklovaného plastového obalového materiálu v jednotlivých 
členských státech. Cílem je kromě diverzifikace zdrojů financování rozpočtu EU 
i motivace k vyšší recyklaci. Členské státy tedy budou přispívat do rozpočtu EU 
sazbou 0,8 EUR/kg (tj. 800 EUR/t), přičemž bude ponecháno na nich, zda vůbec 
a případně jakým způsobem přistoupí ke snižování objemu nerecyklovaných 
plastových obalů. 
 
Výše odvodů bude založena na statistických datech, která Ministerstvo životního 
prostředí poskytuje Českému statistickému úřadu a Eurostatu, a to vždy s přibližně 
s osmnáctiměsíčním zpožděním (tj. data za rok 2021 budou známa až v polovině 
roku 2023). 
Současně je třeba zdůraznit, že zavedením tohoto nového zdroje financování 
rozpočtu EU se odpovídajícím způsobem sníží příspěvky členských států 
do rozpočtu EU hrazené na základě stávajících zdrojů (zdroj založený na výši 
hrubého národního důchodu). Příspěvek České republiky do rozpočtu EU se tedy 
z důvodu zavedení nového zdroje z nerecyklovaných plastových obalů nezvýší. 
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Ad druhá odrážka: 
 
Česká republika patří v EU mezi státy s nejvyšší mírou recyklace těchto materiálů. 
Jak je uvedeno výše, přesná data budou známa vždy s cca osmnáctiměsíčním 
zpožděním. Na základě predikcí se očekává, že průměrný roční příspěvek České 
republiky do rozpočtu EU založený na tomto zdroji by se měl v období 2021-
2027 pohybovat kolem 70-80 mil. EUR (tj. přibližně 2 mld. Kč). 
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