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NOVELA ZÁKONA O ODPADECH
▪ Stav projednávání

▪ Sněmovní tisk 678

▪ Aktuální stav: čeká se na III. čtení v Poslanecké sněmovně



PŮSOBNOST ZÁKONA
▪ Nevztahuje se na:

▪ emise látek znečišťujících ovzduší, 

▪ radioaktivní odpady,

▪ výbušniny, střelivo a munici,

▪ exkrementy, slámu a jiné přírodní látky ze zemědělské výroby nebo lesnictví

▪ nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, 
pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na 
místě, na kterém byl vytěžen

▪ sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních 
cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní nebo období sucha nebo 
rekultivace půdy, pokud nemají některou z nebezpečných vlastností

▪ půdu in situ, včetně nevytěžené kontaminované zeminy a staveb spojených se zemí 
pevným základem



HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

1. předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak 
v následujícím pořadí:

2. příprava k opětovnému použití

3. recyklace

4. jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to: 

5. odstranění



DEFINICE ODPADU
▪ Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit.

▪ Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné 
používat k původnímu účelu.

▪ Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže :

▪ ji nepoužívá nebo ji není možné používat k původnímu účelu a tato věc současně ohrožuje 
životní prostředí

▪ byla vyřazena nebo stažena na základě jiného právního předpisu

▪ vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba nebo získání této věci, ale není 
vedlejším produktem

▪ V pochybnostech, zda je movitá věc odpadem, rozhoduje krajský úřad na žádost 
vlastníka této movité věci nebo osoby, které prokáže právní zájem, nebo z moci 
úřední. 



PŮVODCE ODPADU
▪ Původce odpadu

▪ každý, při jehož činnosti vzniká odpad, 

▪ právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, 
jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo 

▪ obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu 
určeném.

▪ V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na 
základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu 
osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je 
jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi 
těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem 
vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku. 

▪ V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností, 
je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá 
z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1, a 
nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu. 



VEDLEJŠÍ PRODUKT

▪ Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání 
této věci, není odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

▪ vzniká jako nedílná součást výroby,

▪ je její další využití zajištěno,

▪ je její další využití možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní 
praxe, 

▪ je její další využití v souladu s jinými právními předpisy ) nebo přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie ) a nepovede k  nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo 
zdraví lidí a



KOMUNÁLNÍ ODPAD

▪ komunálním odpadem je:

▪ směsný odpad z domácností 

▪ tříděný odpad z domácností - zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický 
odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a 
akumulátory

▪ objemný odpad, zejména matrace a nábytek

▪ směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný 
odpadu z domácností

▪ komunálním odpadem není:

▪ odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren 
odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad,



NAKLÁDÁNÍ S NEZÁKONNĚ SOUSTŘEDĚNÝM ODPADEM

▪ Pokud se vlastník pozemku dozví o nezákonně soustředěném odpadu na svém 
pozemku, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn.

▪ Pokud se obecní úřad obce s rozšířenou působností dozví, že se v jeho správním 
obvodu nachází nezákonně soustředěný odpad, neprodleně se pokusí zjistit jeho 
vlastníka. 

▪ Pokud není možné zjistit osobu, která je za odpad odpovědná nebo taková osoba 
zemřela nebo zanikla, aniž by její povinnosti ve vztahu k tomuto odpadu přešly na 
jinou osobu, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníka pozemku k 
odklizení odpadu a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady ve 
lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. V odůvodněných případech může obecní úřad 
obce s rozšířenou působností stanovit lhůtu k odklizení odpadu a jeho předání do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady delší. Obec, na jejímž území se odpad 
nachází, může vlastníkovi pozemku poskytnout součinnost při odklízení odpadu a 
jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady. 



NAKLÁDÁNÍ S NEZÁKONNĚ SOUSTŘEDĚNÝM ODPADEM

▪ Pokud vlastník pozemku nezajistí odklizení odpadu a předání odpadu do zařízení 
určeného pro nakládání s odpady do 30 dnů ode dne doručení výzvy nebo v delší 
lhůtě stanovené ve výzvě, může obecní úřad obce s rozšířenou působností:

▪ uložit vlastníkovi pozemku, aby na vlastní náklady zabezpečil místo, kde se nachází 
nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu návozu odpadu,

▪ zabezpečit odpad, který ohrožuje životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního 
prostředí, nebo

▪ nezákonně soustředěný odpad odklidit a předat do zařízení určeného pro nakládání s 
odpady.



ŠKOLNÍ SBĚR

▪ Škola může od žáků nebo studentů přebírat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. V tomto 
případě se na školy nevztahují povinnosti provozovatele zařízení. 

▪ Škola se okamžikem převzetí odpadu v rámci školního sběru stává jeho vlastníkem a obec, na jejímž 
území se škola nachází, jeho původcem. 

▪ Škola plní ve vztahu k převzatým odpadům všechny povinnosti původce odpadu, s  výjimkou 
povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

▪ Na obec se ve vztahu k odpadu převzatému v rámci školního sběru nevztahují povinnosti původce 
odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

▪ Škola předá do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází, údaje o hmotnosti převzatých druhů 
odpadů a zařízeních určeným pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za 
předchozí kalendářní rok.

▪ Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob předání údajů podle odstavce.



„KONEC SKLÁDKOVÁNÍ“

▪ Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku

▪ Provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat odpady,

▪ jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6.5 MJ/kg, 

▪ které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou v příloze č. 10 k 
tomuto zákonu, nebo 

▪ které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat

▪ Zákaz podle odstavce 1 se neuplatní v případě

▪ odpadu uloženého na skládku v rámci řešení následků krizové situace podle krizového 
zákona, nebo

▪ zařízení na využití odpadu, s jehož provozovatelem má původce odpadu uzavřenu 
smlouvu o převzetí odpadu do tohoto zařízení, je z technických důvodů mimo provoz 
nebo je jeho provoz z technických důvodů omezen.



OBECNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KO – POVINNOSTI OBCÍ

▪ Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při 
činnosti nepodnikajících fyzických osob. Pokud obec zavedla poplatek za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích 
prostředků podle zákona o místních poplatcích, je povinna přebírat směsný 
komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických 
osob v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků.

▪ Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a 
to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, 
jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu. Obec není povinna odděleně 
soustřeďovat odpad plastů, skla a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další 
způsob nakládání s nimi k ohrožení možnosti provedení jejich recyklace



OBECNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KO – POVINNOSTI OBCÍ

▪ Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky 
komunálního odpadu tvořily:

▪ v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %

▪ v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 %

▪ v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství 
komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. 

Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované 
recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti 
nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému.



OBECNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KO – POVINNOSTI OBCÍ

▪ Ke splnění povinností obec nastaví obecní systém odpadového hospodářství. Obecní 
systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou.

▪ Pokud obec nastaví obecní systém obecně závaznou vyhláškou, může touto vyhláškou 
zároveň určit i místa, ve kterých bude v rámci obecního systému přebírat:
▪ stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických 

osob,

▪ movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu,

▪ komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických 
osob, kteří se do obecního systému na základě písemné smlouvy zapojí; v takovém případě 
musí obec obecně závaznou vyhláškou, kterou nastaví obecní systém, stanovit alespoň druhy 
odpadu, které může právnická nebo podnikající fyzická osoba předávat do obecního systému, 
způsob určení výše úhrady za zapojení do obecního systému a způsob jejího výběru, 

▪ výrobky s ukončenou životností v případě, pokud je přebírá v rámci služby pro výrobce podle 
zákona o výrobcích s ukončenou životností, nebo

▪ rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci 
komunitního kompostování.



OBECNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KO – POVINNOSTI OBCÍ

▪ V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s 
výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává 
se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu.

▪ Obec může ve vztahu k odpadům převzatým v rámci obecního systému poskytovat 
službu autorizované obalové společnosti k plnění povinností podle zákona o obalech.

▪ Obec může plnit své povinnosti podle tohoto zákona prostřednictvím dobrovolného 
svazku obcí podle zákona o obcích nebo prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 
uzavřené s jinou obcí.

▪ Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití 
a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku 
komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů 
na provoz obecního systému – ohlašovací povinnost



OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

▪ Hlášení o produkci a nakládání s odpady
▪ Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady (dotazník) 

11 stran A4 – vybrané informace
▪ Statistika obyvatel, škol, firem a jejich zapojení do systému, včetně url adres 

na obecní zpravodaj a url stránek o nakládání s odpady

▪ Aktivity v oblasti předcházení vzniku odpadů (kompostování, zelené nákupy, 

▪ Aktivity, informování a motivace obyvatel ke zvyšování separace využitelných 
složek komunálních odpadů 

▪ Specifikace systému sběru KO včetně stanovení hmotnosti odpadu při svozu

▪ Předcházení vzniku biologického odpadu

▪ Způsob sběru biologického odpadu

▪ Způsoby dalšího nakládání s odpady (bude nutnost znát, co se s nimi děje)

▪ Ekonomické údaje (rozbor nákladů, rozbor příjmů)



KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

▪ Komunitním kompostováním systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, 
zahrad a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní 
kompostárně na kompost,

▪ Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad a 
kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami.

▪ Kompost vzniklý komunitním kompostováním může obec využívat výhradně k údržbě a 
obnově veřejné zeleně na svém území. Jiné využití kompostu je možné pouze za splnění 
podmínek stanovených zákonem o hnojivech.

▪ Obec může pro komunitní kompostování využívat komunitní kompostárnu umístěnou na 
území jiné obce, pokud tak vyplývá z veřejnoprávní smlouvy s touto obcí, nebo pokud se 
tak dohodnou obce v rámci dobrovolného svazku obcí. 

▪ Obec je povinna zaslat každoročně do 28. února ministerstvu hlášení o komunitních 
kompostárnách provozovaných na jejím území.



SKLÁDKOVACÍ POPLATEK

▪ Poplatníkem poplatku za ukládání odpadů na skládku je

▪ ten, kdo pozbývá vlastnické právo k odpadu, při jeho předání k uložení na skládku,

▪ obec, pokud je původcem ukládaného komunálního odpadu, nebo

▪ provozovatel skládky, pokud 

▪ uložil odpad na jím provozovanou skládku, nebo

▪ určil odpad při jeho uložení na skládku jako technologický materiál pro technické zabezpečení 
skládky.

▪ Předmět poplatku

▪ Předmětem poplatku za ukládání odpadů na skládku je uložení odpadu na jednotlivou 
skládku v rámci první fáze jejího provozu.

▪ V případě uložení odpadu na skládku v rámci první fáze jejího provozu určeného 
provozovatelem skládky při jeho uložení jako technologický materiál pro technické 
zabezpečení skládky vzniká poplatková povinnost provozovateli skládky



SKLÁDKOVACÍ POPLATEK

▪ Osvobození od poplatku
▪ Od poplatku za ukládání odpadů na skládku se osvobozuje uložení odpadu na skládku v rámci 

řešení následků krizové situace podle krizového zákona.

▪ Od poplatku za ukládání odpadů na skládku se osvobozuje uložení odpadu na skládku určeného 
provozovatelem skládky při jeho uložení jako technologický materiál pro technické zabezpečení 
skládky až do 25 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v poplatkovém období.

▪ Chybí osvobození od poplatku odpadů obce, na jejímž území se skládka nachází

▪ Poplatkové období
▪ Kalendářní čtvrtletí

▪ Rozpočtové určení poplatku
▪ Výnos  poplatku za ukládání odpadů na skládku je příjmem rozpočtu Státního fondu životního 

prostředí České republiky a rozpočtu obce, na jejímž území se skládka nachází. 

▪ Pokud se skládka nachází na území více obcí, část výnosu z poplatku za ukládání odpadů na 
skládku se mezi ně dělí podle celkové projektované kapacity skládky nacházející se na území 
jednotlivých obcí po odečtení zaplněné celkové projektované kapacity skládky ke dni 
posledního rozšíření skládky nacházející se na území těchto obcí.



SKLÁDKOVACÍ POPLATEK – TŘÍDÍCÍ SLEVA

▪ Sleva na poplatku
▪ V případě komunálního odpadu, pokud obec dostatečně komunální odpad třídí, může ukládat 

komunální odpad za cenu zbytkového odpadu, i v případě, že tento odpad by měl být zařazen 
do dílčího základu pro využitelný odpad. 

▪ Ve vztahu k poplatkovému období je to nastaveno tak, že komunální odpad s výjimkou 
nebezpečných odpadů se v příslušné kalendářním roce nezahrne do základu dílčího poplatku za 
ukládání využitelných odpadů ale do dílčího základu poplatku za ukládání zbytkových odpadů, 
pokud v předminulém roce podíl odděleně sbíraných využitelných odpadů cílových hodnot 
podle přílohy čl. 1. 

▪ Časový posun je nastaven tak, aby měl původce odpadu k dispozici informace o tom, zda za 
předchozí kalendářní rok příslušný cíl splnil. Způsob výpočtu bude nastaven tak jako v případě 
povinného cíle pro v letech 2025, 2030 a 2035. 

▪ Ministerstvo na základě ročního hlášení vyhodnotí, které obce, které splnily podmínky pro 
uplatnění recyklační slevy a do 30. září zveřejní seznam obcí, které budou v následujícím roce 
hradit nižší sazbu poplatku. 

▪ Protože se třídící sleva vztahuje na odpady, které bude zakázáno v roce 2030 ukládat na 
skládku, jsou cílové úrovně nastaveny pouze do roku 2027, protože to je období, za které se 
bude posuzovat sleva pro rok 2029. Zároveň je s ohledem na toto časové omezení, třídící sleva 
nastavena v přechodných ustanoveních. 



SKLÁDKOVACÍ POPLATEK



SKLÁDKOVACÍ POPLATEK



PŘESTUPKY OBCE

▪ Obec se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 59 odst. 1 nepřebere komunální odpad,

b) v rozporu s § 59 odst. 2 neurčí místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu,

c) v rozporu s § 59 odst. 3 nezajistí splnění stanoveného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné 
složky z celkového množství komunálních odpadů, 

d) nesplní některou z informačních povinností podle § 60 odst. 4,

e) v rozporu s § 65 odst. 2 využívá kompost vzniklý komunitním kompostováním jiným než stanoveným 
způsobem,

f) nezašle hlášení o komunitních kompostárnách provozovaných na jejím území podle § 66 odst. 2, nebo

g) v rozporu s § 95 odst. 5 nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o obecním 
systému.

▪ Za přestupek obce lze uložit pokutu do
a) 100 000, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),

b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo e) až g) nebo

c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).



VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

▪ Obecní úřad kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby
▪ využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu 

s ní, a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v 
souladu s tímto zákonem, a

▪ mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto 
zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu 
podle tohoto zákona,
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UŽITEČNÉ ZDROJE
▪ Katalog odpadových zařízení: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa


UŽITEČNÉ ZDROJE
▪ Národní geoportál: https://geoportal.gov.cz

https://geoportal.gov.cz/


UŽITEČNÉ ZDROJE
▪ Veřejné informace o nakládání s odpady (VISOH): https://isoh.mzp.cz/visoh

https://isoh.mzp.cz/visoh


UŽITEČNÉ ZDROJE
▪ Environmentální helpdesk: https://helpdesk.cenia.cz

https://helpdesk.cenia.cz/


METODICKÉ POKYNY MŽP
▪ Dostupné na adrese: https://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa

▪ Metodický návod OOdp MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů

▪ Postup podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, při nakládání s nepoužitelnými 
léčivy a cytostatiky, která byla převzata lékárnami od občanů

▪ Metodický návod OOdp MŽP k plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí 
podle zákona č. 185/2001 Sb.


