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Abstrakt:  

Příprava legislativy v oblasti odpadového hospodářství 

Hlavní legislativní změny v roce 2014 

1) Novela zákona o odpadech (tzv. elektronovela) - související s transpozicí 
směrnice 2012/9/EU do zákona o odpadech (části 8 – elektrozařízení; termín pro 
transpozici uplynul 14. 2. 2014). Novela byla publikována ve Sbírce zákonů 
jako zákon č. 184/2014 Sb.  

2) Novela zákona o odpadech, - součástí novely zákona je i zákaz skládkování 
SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024, povinné třídění BRKO 
a kovů v obcích od 2015, omezení využívání odpadů jako TZS na skládkách na 20 
% hmotnostních (z 25 % objemových) a úprava možnosti odebrání souhlasu s 
provozem zařízení ke sběru a výkupu odpadů při výkupu odpadů, které jsou 
zakázány vykupovat. Novela byla publikována ve Sbírce zákonů jako zákon 
č. 229/2014 Sb. 

3) Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství.   

4) Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. 

Hlavní legislativní změny v roce 2015 

1) Novela zákona o odpadech, tzv. infringementová novela (sněmovní tisk 
409), která reaguje zejména na výtky Evropské komise podané v rámci 
infringementového řízení (č. 2014-2057), implementuje nové evropské právní 
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předpisy (v oblasti baterií a akumulátorů, recyklace lodí, přepravy odpadů) a 
některé další aspekty, které je nutné řešit v rámci existující legislativy (např. 
vyjmutí odpadních olejů ze zpětného odběru).  Poslanecká sněmovna projednala 
návrh novely v 1. čtení dne 7. 4. 2015. Výbor pro životní prostředí projednal 
novelu dne 15. 4. 2015 (byly podány dva pozměňovací návrhy). Dne 22. 4. 2015 
byla novela na programu jednání Podvýboru pro technickou ochranu přírody. 

2) Vyhláška č. 27/2015 Sb. – novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. Novela vyjasňuje oblast bezhotovostních plateb za výkup 
kovových odpadů. Účinnost od 1. 3. 2015.  

3) Příprava prováděcích předpisů k zákonu o odpadech – příprava novelizací 
vyhlášek č. 294/2005 Sb., č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 382/2001 Sb., č. 
383/2001 Sb. Dále nových vyhlášek k technickému zabezpečení skládek 
a k vymezení odpadů, které bude zakázáno ukládat na skládky odpadů od roku 
2024.  

 

Příprava nové legislativy odpadového hospodářství 

 Stávající koncepce přípravy nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství 
zahrnuje rozdělení zákona o odpadech na dvě právní úpravy – samostatný 
zákon o odpadech a samostatný zákon o výrobcích s ukončenou životností. 

 V současné době tedy na základě Plánu legislativních prací vlády Ministerstvo 
životního prostředí připravuje dva nové právní předpisy.  

 

Zákon o odpadech 

 Účelem nové právní úpravy je komplexní úprava problematiky odpadového 
hospodářství v souladu s požadavky evropských právních předpisů a současně 
s ohledem na vývoj odpadového hospodářství České republiky a jeho praktické 
potřeby.  

 Navrhovaná úprava zahrnuje oblast od předcházení vzniku odpadu přes různé 
způsoby nakládání s ním až po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na 
prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry 
ochrany životního prostředí a lidského zdraví za současné sociální únosnosti a 
ekonomické udržitelnosti.  

 Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost 
orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.  

 Zákon bude obsahovat úpravu zákazu ukládání vybraných odpadů na skládky 
tak, aby bylo možné docílit žádoucí změny ve vývoji odpadového hospodářství 
ČR – omezení skládkování, zvýšení materiálového využití, předcházení vzniku 
odpadů.  

 Bude upraven poplatek za ukládání odpadu na skládku tak, aby se stal 
funkčním ekonomickým nástrojem pro omezení skládkování odpadů v ČR.  

 Kde se stávající úprava osvědčila a v praxi je bez problémů aplikována, z ní 
navrhovaná úprava bude vycházet. 



 
 

 
TOP EXPO CZ, Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2 

email: konference@top-expo.cz, tel. + 420 725 405 055 

 

 V rámci připravované nové legislativy v oblasti odpadů bude ze zákona o 
odpadech vyčleněna problematika výrobků s ukončenou životností do 
samostatného předpisu – zákona o výrobcích s ukončenou životností. 

 

Zákon o výrobcích s ukončenou životností 

 Nový zákon se týká elektrických a elektronických zařízení včetně solárních 
panelů, baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel.  

 Stanovuje práva a povinnosti všech, kteří nakládají s elektrozařízeními, 
bateriemi a akumulátory, pneumatikami a vozidly od jejich uvedení na trh až 
po jejich zpracování poté, kdy se staly odpadem.  

 Věcný záměr vychází z principu rozšířené odpovědnosti výrobců, proto stanoví 
jejich povinnosti tak, aby bylo zajištěno environmentálně přijatelné nakládání s 
těmito výrobky na konci jejich životnosti. Povinnosti ukládá výrobcům 
jednotlivých komodit, kteří výrobek vyrobí nebo uvedou na trh v ČR, i těm, 
jejichž značka se objeví na výrobku.  

 V zákoně jsou obsažena společná ustanovení upravující základní pravidla pro 
zpětný odběr a způsoby plnění povinností výrobců, včetně pravidel pro vznik, 
provozování, kontrolu a dozorování fungování kolektivních systémů. 

 Ve vztahu k zákonu o odpadech bude mít postavení zvláštní právní normy, 
která se použije přednostně. Jako obecná právní norma bude aplikován 
subsidiárně, tj. nestanoví-li zákon o výrobcích s ukončenou životností jinak. 

 Spolupředkladatelem zákona o výrobcích s ukončenou životností je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

 

Stav projednávání 

 Věcné záměry obou nových právních předpisů prošly meziresortním 
připomínkovým řízením a byly projednány v komisích Legislativní 
rady vlády. 

 Dnes 23. 4. 2015 byly projednány Legislativní radou vlády a oba byly 
doporučeny vládě ke schválení.  

 Bude následovat proces přípravy paragrafového znění obou předpisů. 

 Předpokladem je schválit oba právní předpisy v průběhu roku 2016.  

 
Kontakt: 
Jméno přednášejícího (s tituly):  Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. 
 
název a adresa organizace:  Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 
100 10 
 
pozice: zástupce ředitele odboru odpadů 
 
telefon:  724 150 395 E-mail: jan.marsak@mzp.cz  
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