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Zákon o odpadech a obalechp

č. 185/2001 Sb., o odpadechč 85/ 00 Sb , o odpadec
úplné a novelizované znění je 
č. 314/2006 Sb.

Poslední novelizace č. 25/2008 Sb.,
č 34/2008 Sb d 16 l d 2008a č. 34/2008 Sb., ze dne 16. ledna 2008



Novely odpadových zákonů 2007/08
Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- k přeshraničnímu pohybu odpadů- k přeshraničnímu pohybu odpadů 
- odpadům PCB a nakládání s nimi
- odpadům POPs (persistentním 
organickým polutantům)organickým polutantům)
v návaznosti na několik nařízení EP
- stanoven seznam látek POPs: Aldrin, 

chlordan, dieldrin, endrin, heptachlor, , , , p ,
hexachlorbenzen, mirex, toxafen, PCB, DDT, 
chlordekon, PCDD/PCDF, suma-HCH,chlordekon, PCDD/PCDF, suma HCH, 
hexabrombifenyl



Nakládání s odpady s obsahem POPs
Provést inventarizaci látek typu POPs a její výsledky 
předat MŽPpředat MŽP

D9 Fyzikálně-chemické zpracování
D10 Spalování na pevniněD10 Spalování na pevnině
R1 Hlavní použití jako palivo nebo jiný prostředek pro 
výrobu energie, s výjimkou odpadu obsahujícího PCBý g , ýj p j
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu-
skládkování
D5 Ukládání do speciálně technicky provedených 
skládek (ukládání do oddělených, utěsněných, 

ř ý h t i l ý h áj i dzavřených prostor izolovaných navzájem i od 
okolního prostředí)
D12 Konečné či trvalé uložení (ukládání vD12 Konečné či trvalé uložení (ukládání v 
kontejnerech do dolů)



Novela zákona č. 34/2008 Sb.
PCB

- Povinnost prokázat nepřítomnost PCBPovinnost prokázat nepřítomnost PCB
v zařízeních do 31.12.2009
Povinnost vypracovat plány pro odstranění-Povinnost vypracovat plány pro odstranění 

PCB a zařízení s PCB pro rok 2009 a 2010 a 
l t j d 31 3 2009 MŽPzaslat je do 31.3.2009 MŽP 

-Tyto plány splnit do 31.12.2010
- Povinnost společností zpracovat seznamy 
(inventarizaci) „malých zařízení“ (pod 5 l) a ( ) „ ý (p )
stanovit lhůty pro jejich vyřazení a odstranění, 
seznamy zaslat MŽP do 31.12.2008seznamy zaslat MŽP do 31.12.2008



PŘIPRAVOVANÉ NOVELYPŘIPRAVOVANÉ NOVELY 
ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK 2008ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK 2008 
NEBO PRÁVĚ V PROCESUNEBO PRÁVĚ V PROCESU 

PŘIPOMÍNKOVÁNÍPŘIPOMÍNKOVÁNÍ



Novely vyhlášek k zákonu 2007/08Novely vyhlášek k zákonu 2007/08
č. 381/2001 Sb., Katalog odpadůg p
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpadynakládání s odpady
č. 376/2001 Sb., o hodnocení NVO

ÉNOVÉ
- vyhláška pro autovraky- vyhláška pro autovraky 
- biologicky rozložitelné odpady
- podrobnosti 5ti komoditního sběru 

odpadůp



Novela zákona o odpadech 2008p
ve vnějším připomínkovém řízení do 31.3.2008

Zákon č 185/2001 Sb o odpadechZákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
k bateriím a akumulátorům,
poplatky za spalování a skládkování,
povinný sběr složek komunálníhopovinný sběr složek komunálního 
odpadu,

l tk d t ň á í d důpoplatky za odstraňování odpadů,
kolektivní systémy,kolektivní systémy,
autovraky,

l tk d d bčpoplatky za odpady pro občany



Novela zákona o odpadech 2008 II
ější ři í k é ří í d 31 3 2008ve vnějším připomínkovém řízení do 31.3.2008

Základní ustanovení
Definice – shromažďování, skladování, 
skládka, technologický materiál, základnískládka, technologický materiál, základní 
popis odpadů, přenosný standard dat
Povinnosti balení označování NO kat čPovinnosti balení, označování NO – kat.č., 
jméno
Z ě § 14 d t 1Změna § 14 odst. 1
Zavedena osoba způsobilá vzorkovat
Nové technické požadavky na soustřeďování 
Odpadový hospodář již od 50 t NO proškolenOdpadový hospodář již od 50 t NO – proškolen 
a certifikován



Novela zákona o odpadech 2008 VIp
ve vnějším připomínkovém řízení do 31.3.2008

Čá t 8Část 8. 
Změna v poplatcích za uložení odpadů –
ekonomické nástroje § 45 – 48

Finanční rezerva na asanace skládek – finance 
na havárie nebo odvrácení havárií

Výše finanční rezervy § 51Výše finanční rezervy § 51
150 Kč pro NO, KO
50 Kč pro OO a best a technologický materiál50 Kč pro OO, azbest a technologický materiál

Část 9. 
Finanční záruka a pojištění pro přeshraniční pře.



Novela zákona o odpadech 2008 VIIp
ve vnějším připomínkovém řízení do 31.3.2008

Čá t 9Část 9. 
§§ 61-65 zrušeny

Část 10.Část 10. 
Rozšíření sankčních kompetencí pro úřady a 
ČIŽP krajskou veterinární správu (BRO)ČIŽP, krajskou veterinární správu (BRO)

Část 11. 
ČZavádí se působnost ČOI v zákoně o odpadech

MŽP vede centrální informační systém OHy



Novela zákona o odpadech 2008 IX
ve vnějším připomínkovém řízení do 31.3.2008



Novela zákona č. 477/2001 Sb.,
o obalech

Plá čít á bř 2008Plán začít práce – březen 2008
Odevzdání návrhu do vlády – září 2009Odevzdání návrhu do vlády září 2009
Předběžný odhad – změna několika 

ustanovení
Zásadní změna v systémuZásadní změna v systému 

provozovaném jednou společností 
EKOKOMEKOKOM

??? – zálohovaný systém??? zálohovaný systém



PROČ DOCHÁZÍ K TĚMTO 
Ě ÁZMĚNÁM???

PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHOPLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ ČR, konkrétně bodu:
Snížit maximální množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpadůrozložitelných komunálních odpadů 
ukládaných na skládkách tak, aby 
podíl této složky činil v roce 2010podíl této složky činil v roce 2010 
max. 75 % hmot., v r. 2013 max. 50 % 
h t 2020 35 % h t Zhmot. a v r. 2020 max. 35 % hmot. Z 
celkového množství BRKO vzniklého 
v roce 1995



BEZ OHLEDU NA TO, JAK 
DOPADNE NÁVRH NOVELYDOPADNE NÁVRH NOVELY 
ZÁKONA O ODPADECH, JEZÁKONA O ODPADECH, JE 

NUTNÁ PŘÍPRAVA NA 
NEVYHNUTELNOU REDUKCI 
SKLÁDKOVANÝCH ODPADŮSKLÁDKOVANÝCH ODPADŮ 

KDE ZAČÍT, CO DĚLAT,



JAK POSTUPOVATJAK POSTUPOVAT
Zvýšit počet míst pro sběr tříděného ý p p
odpadu od občanů (!EKOKOM??)

Kontejnery sběrné dvory intenzivníKontejnery, sběrné dvory, intenzivní 
sběr mobilními zařízeními

N t ě šířit třídě é k dit KONutně rozšířit tříděné komodity KO
Povinnost – papír, plasty, sklo, p p , p y, ,
nápojové kartony, BIOODPADY

Některé obce navíc sběr kovůNěkteré obce navíc sběr kovů, 
použitého oblečení a bot – třídění již v 
d á tidomácnosti



SOUČASNÉ PŘÍKLADY V ČR ISOUČASNÉ PŘÍKLADY V ČR I
ZMĚNA SYSTÉMU VYBÍRÁNÍ 

Ů Č ŮPOPLATKŮ OD OBČANŮ
Brno – vyšší počet žlutých“ kontejnerůBrno – vyšší počet „žlutých  kontejnerů
Olomouc – sběr papíru ve školách
Valašské Meziříčí – pronájem 
kompostérů občanůmp

Zlín – instalace kontejnerů na bioodpad
Kl d bě lý h l kt tř bičůKladno – sběr malých elektrospotřebičů
Jihlava – příprava na sběr bioodpadůp p p



SOUČASNÉ PŘÍKLADY V ČR IISOUČASNÉ PŘÍKLADY V ČR II
Tanvald, Železný Brod a Smržovka –, ý
sběr tříděného textilu

K lí bě bi d dů bě ý hKolín – sběr bioodpadů na sběrných 
dvorech a textilu

Praha – instalace sběrných nádob na 
textil u nákupních center Tesco IKEAtextil u nákupních center Tesco, IKEA, 
Kaufland atd.
Česká Lípa – pilotní projekt na sběr bio
Uh ké H diště šk l íUherské Hradiště – školní programy



METODICKÉ POKYNY, NÁVODY, 
Č ÍDOPORUČENÍ

Nutně průběžně sledovat www.env.cz
AKTUALITY webuAKTUALITY webu
www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/odpady
Všechnu odbornou podporu OODP 

dosud prováděnou VÚV T G Mdosud prováděnou VÚV, T.G.M. 
převzala CENIA, česká agentura pro 
ŽPŽP

Věstník MŽP



Užitečné webové stránkyUžitečné webové stránky

htt // /AIS/ b f/ /http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/pops
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/PCBp p g
http://europa.eu/index_cs.htm

// / / / /http://www.chmu.cz/uoco/emise/spalovny/i
ndex.html

http://ceho.vuv.cz/
htt // i /http://www.cenia.cz/



Za pozornost Vám děkuje

Jaromír MANHART

manhart@env.cz@
jaromir.manhart@seznam.cz

267 12 2109
776 27 87 37

Ministerstvo životního prostředí
Odbor ekologických škod
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10

Ústředna: ++420 267 121 111
Fax: ++420 267 311 545
http:// www.env.cz

100 10  PRAHA 10


