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Nová legislativa odpadového 

hospodářství 

 Rozdělení stávajícího zákona o odpadech. 

 Vytvoření dvou zákonů. 

 Zákon o odpadech – oblast odpadů. 

 Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností 

– oddělení oblasti výrobků s ukončenou životností ze 

stávajícího zákona o odpadech. 

 Vybrané výrobky s ukončenou životností: 

elektroodpady, baterie, akumulátory, pneumatiky, 

autovraky.  



Harmonogram zákona o odpadech 

 Návrh zákona o odpadech: 

o meziresortní připomínkové řízení 29. 1. - 26. 2. 2016 

o vypořádání MPŘ – několik konferenčních vypořádání – 

květen/červen 2016 

o odeslání návrhu zákona do LRV - červenec 2016 

o projednání návrhu zákona v 5 komisích LRV – srpen 2016 

o projednávání na plénu LRV – 8. září 2016/3. listopadu 2016 

o projednávání ve vládě – listopad 2016 

o zahájení projednávání v PSP - konec 2016 

o schvalování zákona o odpadech - 2017 

o účinnost zákona 1. 1. 2018 

 



Harmonogram zákona o vybraných VUŽ 

 Návrh zákona o vybraných VUŽ: 

o meziresortní připomínkové řízení 29. 1. - 26. 2. 2016 

o vypořádání MPŘ – několik konferenčních vypořádání – 

květen/červen 2016 

o odeslání návrhu zákona do LRV - červenec 2016 

o projednání návrhu zákona v 5 komisích LRV – srpen 2016 

o projednávání na plénu LRV – 8. září 2016/3. listopadu 2016 

o projednávání ve vládě – listopad 2016 

o zahájení projednávání v PSP - konec 2016 

o schvalování zákona o odpadech - 2017 

o účinnost zákona 1. 1. 2018 

 



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 



Hlavní priority zákona o odpadech 

 Splnění povinností ČR ze směrnic EU (vč. částečně nového 

návrhu změn ve směrnici o odpadech) 

 Naplňování hierarchie nakládání s odpady 

 Legislativní podpora zvýšení recyklace odpadů a oběhového 

hospodářství 

 Odklon odpadů ze skládek 

 Minimalizace nelegálního nakládání s odpady 

 Sjednocení podmínek pro nakládání odpady a jejich lepší 

vymahatelnost 

 Zpřehlednění přechodu odpad/neodpad  

 Zpřísnění podmínek provozu mobilních zařízení 

 Posílení prevence vzniku černých skládek 

 

 



Hlavní priority zákona o odpadech 

 Evidence a ohlašování povinných subjektů 

 Zavedení nových institutů - obchodník s odpady 

zprostředkovatel nakládání s odpady  

 Povinné pojištění zařízení pro nakládání s odpady 

 Posílení ekonomických nástrojů (poplatky za ukládání odpadů 

na skládky) 

 Posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad 

pro občany (systém PAYT) 

 Změny v oblasti přestupků a sankcí  

 



Podpora prevence vzniku odpadů z 

pohledu nového zákona o odpadech  

 Zákaz skládkování vybraných druhů odpadů od roku 2024.  

 Zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládku u 

vybraných druhů odpadů (viz dále).  

 Důraz na recyklaci odpadů – v zákoně uvedeny závazné 

cíle pro rok 2025 (60%). 

 Zohlednění principů oběhového hospodářství.  

 Motivační platby pro občany (PAYT systémy).  

 



Poplatek za ukládání odpadů na skládku 

 Zvyšování poplatku za skládkování odpadů.  

 Navržena významná progrese u recyklovatelných a 

využitelných odpadů.  

 Doporučení Evropské komise: 

 EC Recommendations (2012) – Increase progressively the 

existing landfill tax to divert waste from landfill.  

 Country report EC (2016) - The rate of tax on landfill is 

deemed too low to support the waste hierarchy.   



Poplatek za skládkování odpadů  



Celkové zpoplatnění uložení komunálního odpadu na 

skládku v zemích EU (rok 2012, €/t odpadu) 





DATA O ODPADECH 



Produkce a nakládání s odpady v ČR v letech 2009 - 2015, MŽP 



Produkce odpadů v ČR v letech 2009 - 2015, MŽP 



Produkce a nakládání s komunálními odpady v ČR v letech 2009 - 2015, MŽP 
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Nakládání s komunálními odpady v ČR, výhled pro 

rok 2020 a 2024 dle POH ČR 2015-2024 [tis. t], MŽP 



Prognóza nakládání s komunálním odpadem v % 

podle POH ČR 2015-2024 [tis. t], MŽP 



Implementace Programu 

předcházení vzniku odpadů 

Plány odpadového hospodářství krajů – všechny 

schváleny (červen 2016) – zaslány k hodnocení 

Evropské komisi.  

Národní program Životní prostředí. 

Program na podporu projektů NNO. 

Projekty Technologické agentury ČR. 

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020. 

 



 

Konference MŽP k předcházení 

vzniku odpadů 
Ministerstvo životního prostředí se stalo národním 

koordinátorem akce Evropského týdne pro snižování množství 

odpadů (The European Week for Waste Reduction), který se 

uskuteční v týdnu od 19. do 27. listopadu 2016.  

V rámci EWWR Ministerstvo životního prostředí uspořádá dne 

22. listopadu 2016 konferenci zaměřenou na téma předcházení 

vzniku odpadů a možnosti financování z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 – 2020 v Praze.  

Konference je určena pro zástupce obcí, které chtějí změnit 

nakládání s odpady na vyšší stupeň odpadové hierarchie.  

Program je zveřejněn na stránkách MŽP.  

Konference je zdarma. 
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Konference MŽP k předcházení 

vzniku odpadů 
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DĚKUJI ZA POZORNOST.  
 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. 
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