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Zákon o odpadech – poslední 
platné změny 

Zákon č. 169/2013 Sb. – tzv. ekoauditová novela 

  

Zákon č. 184/2014 Sb. – tzv. elektronovela, povinná 

transpoziční novela zákona ve vztahu ke směrnici o 

odpadních elektrozařízeních (2012/19/EU), posun 

ELPNO a HNVO na 2016 



Zákon o odpadech – poslední 
platné změny 

Zákon č. 229/2014 Sb. 

 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). 

 Úprava možnosti odebrání souhlasu s provozem zařízení 

ke sběru a výkupu odpadů při výkupu odpadů, které jsou 

zakázány vykupovat. 



Zákon o odpadech – 
projednávané změny 

 Novela zákona o odpadech – zejména z důvodu 

namítané nesprávné transpozice některých ustanovení 

směrnice o odpadech. 

 Další okruhy – přeprava nebezpečných odpadů, 

transpozice evropských předpisů (baterie), odpadní 

oleje, identifikační čísla zařízení, krajské POH. 

 Po meziresortním připomínkovém řízení a LRV.  

 Předložení vládě ke schválení - 02/2015. 

 Schválení změn – 07/2015. 



Zákon o odpadech – projednávané 
změny prováděcích právních předpisů 

Výkupy kovových odpadů  

 Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. (vyhláška č. 27/2015 

Sb.). Účinnost novely -  1. 3. 2015. 

Zákaz výkupu určených kovových odpadů od fyzických 

osob za hotové - § 8 odst. 2 vyhlášky. 

 Úplný zákaz výkupu vybraných odpadů od fyzických osob 

(umělecká díla, pietní předměty, obecně prospěšné 

zařízení atd.) - §8 odst. 5 vyhlášky. 

FAQ - 

http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ  

http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ
http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ
http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ
http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ
http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ
http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ
http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ
http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ
http://www.mzp.cz/cz/news_150206_vyhlaska_kovy_FAQ


Zákon o odpadech – připravované 

změny prováděcích předpisů  

 Vyhláška k vymezení odpadů použitelných na 

technické zabezpečení skládek (nová). 

  Vyhláška k vymezení odpadů, které bude od roku 

2024 zakázáno ukládat na skládky (nová). 

 Úpravy vyhlášek v souvislosti s projednávanou novelou 

zákona o odpadech (č. 294/2005 Sb., č. 381/2001 Sb., 

č. 382/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 376/2001 Sb.).  



Nové právní předpisy v odpadovém 

hospodářství  

Věcné záměry nových zákonů 

 

• zákon o odpadech 

 

• zákon o výrobcích s ukončenou životností 

- baterie, elektrozařízení, pneumatiky, vozidla 

s ukončenou životností 

 

 (Předložení věcných záměrů vládě do konce 

ledna 2015 – VZ projednány v rámci MPŘ) 



Plán odpadového hospodářství 2015 - 2024 

Nový POH ČR nařízení vlády č. 352/2014 Sb. 

ze dne 22. 12. 2014 

Usnesení vlády č. 1080 ze dne 22. 12. 2014 

http://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty  

Strategické cíle 

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce 

odpadů 

Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a 

nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí 

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních 

zdrojů 
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Program předcházení vzniku odpadů 

Povinně zpracováván podle směrnice o odpadech. 

Zohledněn ve schváleném Plánu odpadového 

hospodářství ČR 

Schválen vládou – 27. 10. 2014 

http://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operační program Životní 
prostředí 

OPŽP 2007 – 2013 

 MŽP ještě vyhlásilo výzvu z OPŽP 2007 – 2013 pro 

prioritní osu 4 (odpady).  

 https://www.sfzp.cz/clanek/193/2468/lxiv-vyzva/.  

OPŽP 2014 - 2020 

OPŽP schválen vládou – červenec 2014 

 Jednání s EK. 

 Schválení EK - ?? 2015.  
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OPŽP 2014 -2020 - Prioritní osa 3 

Odpady a materiálové toky, ekologické 
zátěže a rizika 
 

SC 3.1 – „Prevence vzniku odpadů“  

SC 3.2 – „Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů“ 

SC 3.3 – „Rekultivovat staré skládky“  



OPŽP 2014 -2020  
Předběžná alokace   



OPŽP 2014 -2020  
Předběžná alokace PO3 - odpady   



Data odpadového hospodářství 



http://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika  

Data odpadového hospodářství 

http://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika


2014 / MŽP 



Děkuji Vám za pozornost 

 
 

Jan Maršák 
odbor odpadů 

jan.marsak@mzp.cz 


