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BALÍČEK EU K OBĚHOVÉMU 
HOSPODÁŘSTVÍ (2015) 

✓Balíček k oběhovému hospodářství (publikován 14. června 2018) 
✓Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou 

životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních – 2018/849/EU, 
✓Směrnice, která mění směrnici o skládkách odpadů - 2018/850/EU, 
✓Směrnice, která mění směrnici o odpadech - 2018/851/EU, 
✓Směrnice, která mění směrnici o obalech - 2018/852/EU. 



EVROPSKÉ CÍLE PRO RECYKLACI A SKLÁDKOVÁNÍ
✓ Nové povinné evropské cíle pro recyklaci komunálních odpadů a 

skládkování komunálních odpadů 
✓ Recyklace komunálních odpadů:  

✓ 2025 – 55% 
✓ 2030 – 60% 
✓ 2035 – 65% 

✓ Skládkování komunálních odpadů:  
✓ 2030 – nepřijímat na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo 

jinému využití, zejména komunální odpad 
✓ 2035 – pouze 10% nebo méně z roční produkce komunálních 

odpadů ukládat na skládky



BALÍČEK EU K OBĚHOVÉMU 
HOSPODÁŘSTVÍ (2015) 

✓Další cíle k nakládání s odpady: 
✓Povinné třídění bioodpadu – zavést do 31. 12. 2023. 
✓Povinné třídění textilu – zavést do 1. ledna 2025. 
✓Povinné třídění nebezpečných složek komunálních odpadů – zavést do 1. 

ledna 2025.



BALÍČEK K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ – NOVÉ CÍLE
Směrnice o obalech
Cíle (celkové) 2025 Recyklováno 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů

2030 Recyklováno 70 % hmotnosti veškerých obalových odpadů 

Cíle (jednotlivé 
materiály)

2025 Recyklace konkrétních materiálů obsažených v obalovém odpadu: 
•50 % plastů; 
•25 % dřeva; 
•70 % železných kovů; 
•50 % hliníku; 
•70 % skla; 
•75 % papíru a lepenky

2030 Recyklace konkrétních materiálů obsažených v obalovém odpadu: 
•55 % plastů; 
•30 % dřeva; 
•80 % železných kovů; 
•60 % hliníku; 
•75 % skla; 
•85 % papíru a lepenky.



NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI 
ODPADY V ČR 2018



NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍ ODPADY V ČR  
2009 - 2018



KOMUNÁLNÍ ODPADY V ČR 2018
✓ Produkce za rok 2018 - 5,8 mil. tun 
✓ Produkce na obyvatele 544 kg 
✓ Materiálové využití – 39 % - průměr EU 47% (2017) 
✓ Energetické využití – 12 % - průměr EU 29% (2017) 
✓ Skládkování komunálních odpadů – 46 % - průměr EU 23% (2017) 

✓ V ČR se nedaří zásadně snižovat absolutní množství ukládaných 
komunálních odpadů na skládky.
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NOVÁ LEGISLATIVA  

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR
✓ Ze strany MŽP připraveny následující právní předpisy: 
✓Návrh nového zákona o odpadech 
✓Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností 
✓Návrh novely zákona o obalech 
✓Návrh změnového zákona



 
NOVÁ LEGISLATIVA  

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR
✓Legislativní proces: 
✓Meziresortní připomínkové řízení – červen/červenec 2019 - hotovo. 

✓Vyřešeny zásadní rozpory s hlavními připomínkovými místy, zástupci 
průmyslu a obcí.  

✓5 komisí Legislativní rady vlády – srpen/září 2019 - hotovo. 
✓ Legislativní rada vlády – 19. září/ 17. říjen 2019 – hotovo (všechny návrhy 

doporučeny). 
✓Vláda – schváleno 9. prosince 2019 - hotovo. 
✓Předložení do Poslanecké sněmovny – předloženo 18. prosince 2019 - hotovo. 
✓Zahájení projednávání v Poslanecké sněmovně?



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH



NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH
1. Nový zákon o odpadech zásadním způsobem podpoří oběhové hospodářství, 
recyklaci, využití a třídění odpadů v České republice. 
2. Nový zákon o odpadech je nejsilnějším nástrojem, kterým Ministerstvo životního 
prostředí disponuje k žádoucí změně situace v nakládání zejména s komunálními 
odpady v ČR.  
3. Nový zákon o odpadech obsahuje všechny cíle, které musí ČR splnit dle nové 
evropské legislativy (evropský balíček k oběhovému hospodářství). 
4. Nový zákon o odpadech stanovuje podíly jednotlivých způsobů nakládání s 
komunálními odpady a kopíruje v tomto požadavky nové evropské legislativy (v roce 
2035 – 65% recyklace/25% energetické využití/nejvýše 10% skládkování komunálních 
odpadů). 
5. Nový zákon o odpadech neobsahuje nevyzkoušené experimenty, ale naopak 
formuluje prověřená opatření – postupné navyšování poplatků za ukládání odpadů 
na skládky a zákaz skládkování vybraných druhů odpadů, která zafungovala v jiných 
zemích Evropské unie. 



NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH
6. Nový zákon o odpadech reaguje na dlouhodobá doporučení EK a OECD pro oblast 
odpadového hospodářství.  
7. Nový zákon o odpadech stanovuje jasné a závazné cíle pro třídění odpadů na 
úrovni obcí v dlouhodobém výhledu.  
8. Nový zákon o odpadech nastavuje parametr výhřevnosti, který omezuje vstup 
využitelných odpadů na skládky, ve standardní výši, která je obvyklá v okolních 
zemích ČR. Není důvod, aby nebyl plněn i v České republice.  
9. Nový zákon o odpadech obsahuje velmi pozvolný nárůst poplatků za ukládání 
využitelných odpadů na skládku, nikoli paušální nárůst u všech druhů odpadů. Zákon 
cílí na odklon využitelných odpadů ze skládek, což je v souladu s oběhovým 
hospodářstvím.  
10. Nový zákon o odpadech obsahuje motivační nástroje na podporu dalšího třídění 
komunálních odpadů v obcích. 



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 
ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ V ČR

✓ Zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů - rok 2030 
(vyplývá ze změny směrnice o skládkách odpadů). 

✓ Účelem zákazu je zamezit vstupu využitelných a recyklovatelných odpadů 
na skládky. Nejedná se o úplný zákaz skládkování všech odpadů po roce 
2030. 

✓ Není udržitelné skládkovat využitelné odpady v takové míře jako v 
současnosti.   

✓ Využitelné odpady – určeny zákonem (výhřevnost – 6,5 MJ/kg, biologická 
stabilita AT4). 

✓ Recyklovatelné odpady – určeny prováděcím předpisem.  
✓ Zákaz skládkování vybraných druhů odpadů – standardní nástroj na 

podporu recyklace v řadě zemí EU. 



STÁVAJÍCÍ ZÁKON O ODPADECH 
EKONOMICKÉ NÁSTROJE  

POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

✓ Výše poplatku za ukládání odpadů na skládky 
✓ 500 Kč/tuna ostatní a komunální odpady. 
✓ 6200 Kč/tuna nebezpečné odpady.  
✓ Od roku 2009 se výše poplatku nemění. Před rokem 2009 - každoročně navýšení o 

50 Kč u ostatních a komunálních odpadů. 
✓ Pokud by byl poplatek pravidelně dále navyšován, tak v roce 2020 by pro ostatní 

a komunální odpady činil 1000 Kč/tuna.  
✓ Nenavyšování od roku 2009 znamená zlevňování skládkování (500 Kč v roce 2009 = 

430 Kč v roce 2019). 
✓ Od roku 2009 dochází k posilování konkurenční výhody skládkování oproti 

ostatním vhodnějším způsobům nakládání s odpady. Rozpor s hierarchií nakládání 
s odpady.



STÁVAJÍCÍ ZÁKON O ODPADECH 
EKONOMICKÉ NÁSTROJE  

POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

✓ Rozdělení poplatků za uložení odpadů na skládky: 
✓ Poplatek za komunální a ostatní odpady: 
✓ příjem obce, na jejímž území se skládka nachází (kompenzace za umístění 

skládky).  

✓ Poplatek za ukládání nebezpečných odpadů se poplatek skládá ze dvou částí:  
✓ základního poplatku ve výši 1 700 Kč/t, jehož příjemcem je obec,  
✓ rizikového poplatku 4 500 Kč/t, který je příjmem SFŽP.



 
 

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 
NÁVRH POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY V ČR  

Poplatkové období v roce
Dílčí základ 
poplatku za 
ukládání

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a 
dále

využitelných 
odpadů

800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

zbytkových 
odpadů

500 500 500 500 500 600 600 700 700 800

nebezpečných 
odpadů

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

vybraných 
technologických 
odpadů

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 
EKONOMICKÉ NÁSTROJE  

POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

✓ Dělení částí výnosu ve výši dílčích poplatků (v %; rozpočet obce, na jejímž území se 
skládka nachází/rozpočet Státního fondu životního prostředí České republiky)



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 
EKONOMICKÉ NÁSTROJE  

POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

✓ Nový zákon o odpadech bude znamenat spravedlivější rozdělování získaných 
poplatků za ukládání odpadů na skládku, než se uplatňuje v současnosti.  

✓ V současnosti obce, které mají na svém území skládku, za ukládání komunálních 
odpadů neplatí. To bude novým zákonem o odpadech změněno.  

✓ Část poplatku bude získávat Státní fond životního prostředí. Podpora bude moci 
být směřována více obcím. 



POPLATKY ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY

✓Polsko – průměrná mzda (2018) – 31 851 Kč 
✓Česko – průměrná mzda (2018) – 31 597 Kč 
✓Je navržené zvýšení poplatků příliš rychlé a dramatické? 

✓Rumunsko: 80 RON/t   2017 (17€); 120 RON/t   2018 (26€)



EKONOMIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
OBCÍ (2018)

✓ Příjem obcí za odpady – cca 700 Kč/obyvatel/rok. 
✓ Poplatek od obyvatel – 495 Kč/obyvatel/rok. 

✓ Náklady obcí na odpadové hospodářství – 978 Kč/obyvatel/rok. 
✓ Náklady obcí na směsný odpad (černá popelnice – směřuje na skládku) – 

536 Kč/obyvatel/rok. Podíl skládkovacího poplatku na nákladech na 
směsný odpad: cca 120 Kč. 

✓ Náklady na odstranění směsného komunálního odpadu tvořily za rok 2018  
- 50 – 67 % z celkových nákladů na odpadové hospodářství obci. Jedná se 
tedy o nákladově nejvýznamnější položku.



 
 

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 
TŘÍDÍCÍ SLEVA PRO OBCE ČR

✓Motivační nástroj pro obce.  

✓Při dosažení cílů pro oddělené soustřeďování recyklovatelných odpadů bude obec 
platit za komunální odpad jako za zbytkový odpad, tedy cca 500 – 700 Kč/t. 

✓Do odděleně soustřeďovaných složek se bude započítávat: papír, plasty, sklo, kovy 
a biologicky rozložitelné odpady. 

✓Výpočtový vzorec stanoví vyhláška MŽP. 

Rok 2019 2020 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027

Minimální 
podíl 35 % 45 % 55 %  60 %  65 %  70 %  70 %  70 %  75 %



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 
CÍLE NAVRŽENÉ PRO OBCE V NOVÉM ZÁKONĚ

✓ Povinnost pro obce splnit nastavený cíl pro oddělené soustřeďování 
recyklovatelných složek (třídící cíle):  

✓ 2025   60 % 
✓ 2030  65 %  
✓ 2035  70 % 

✓ Jedná se o třídící cíle (nikoli recyklační cíle).



Komunální odpad ČR 2018

Produkce 2018 – 5,8 mil. tun

Uloženo na skládky 
2018 

46% - cca 2,7 mil. tun

Recyklace 2018 
39% - cca 2,2 mil. tun

Energetické využití 
2018 

12% - cca 700 tis. tun



Komunální odpad ČR 2035 (povinné cíle z legislativy EU)

Produkce 2035 – 5,8 mil. tun (data 2018)

Uloženo na skládky 
2035 

Pouze 10% nebo 
méně - cca 500 tis. 

tun

Recyklace 2035 
65% - cca 3,8 mil. tun

Energetické využití 
2035 

25% - cca 1,5 mil. tun

1,5 mil. tun

700 tis. 
tun



NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA  
O VYBRANÝCH VÝROBCÍCH 
S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ 



✓ Vyčlenění oblasti výrobků s ukončenou životností do samostatné právní 
úpravy.  

✓ Splnění povinností z nové evropské legislativy. 
✓ Princip rozšířené odpovědnosti výrobců za výrobky – elektro, baterie, 

pneumatiky (autovraky mimo princip EPR). 
✓ Ekomodulace – „recyklační” příspěvky ze strany KS mají být upravovány na 

základě trvanlivosti, opravitelnosti, opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a 
přítomnosti nebezpečných látek ve výrobku. 

✓ Cíle sběru elektrozařízení přenesené na výrobce.  
✓ Nové povinnosti kolektivních systémů. 

 
 
 
 

NOVÝ ZÁKON O VYBRANÝCH VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ



NÁVRH NOVELY ZÁKONA 
O OBALECH



NAKLÁDÁNÍ S OBALY V ČR A EU 2017

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00063/default/bar?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00063/default/bar?lang=en


NAKLÁDÁNÍ S OBALY V ČR 2018



Odpady z obalů

od 1. 1. 
2021  

do 31. 12. 
2024

od 1. 1. 
2025  

do 31. 12. 
2029

od 1. 1. 
2030  

do 31. 12. 
2034

  
od 1. 1. 

2035

A B A B A B A B
% % % % % % % %

Papírových a lepenkových 75

 

75

 

85
  
  
  
  
 

85  
Skleněných 75 75 75 75
Plastových 50 50 55 55
Železných 55 70 80 80
Hliníkových - 35 50 60
Dřevěných 15 25 30 30
Prodejních určených 
spotřebiteli

50 55 50 55 50 55 50 55

Celkem 70 75 75 80 75 80 75 80

ZÁKON O OBALECH - CÍLE RECYKLACE



✓ Nové evropské cíle ze směrnice o obalech. 
✓ Specifikace sběrné sítě.  
✓ Povinnost ekomodulace – úprava „recyklačních“ příspěvků – zvýhodnění 

environmentálně šetrnějších obalů - usnadnění recyklace. 
✓ Povinnosti autorizované obalové společnosti. 
✓ Zachování oddělení AOS od zpracování odpadů - AOS nesmí nakládat s 

odpady. 
✓ Povinnost AOS vytvářet finanční rezervu. 
✓ Rozšíření požadavků na evidenci a na audit údajů. 
✓ Zvýšení transparentnosti. 
✓ Zvýšení kompetencí státu.  

✓ Vykazování údajů obcemi AOS. 

 
 
 
 



NOVELA ZÁKONA O OBALECH
✓ Stanovuje pravidla pro fungování více subjektů v pozici AOS. 
✓ Není diskriminační pro nové subjekty vstupující do této oblasti – pro vydání 

autorizace požaduje zajištění pouze zajištění 25 % obcí a 25 % všech 
obyvatel. Až po roce působení platí požadavek účasti 90 % obcí a 90 % všech 
obyvatel na sběrné síti. 



ZMĚNOVÝ ZÁKON



✓ Změny dalších právních předpisů v souvislosti s novými zákony o 
odpadech a výrobcích s ukončenou životností.  

✓ Změny v oblasti poplatků za odpady od obyvatel. 

✓ Sjednocení do zákona o místních poplatcích (v současnosti tři možnosti ve 
dvou zákonech) – nově pouze v zákoně o místních poplatcích.  

✓ Zjednodušení pro adresáty povinnosti.   

✓ Vyšší míra podrobnosti ohledně tzv. systémů PAYT (platba podle 
produkce).  

✓ Paušální poplatek – zvýšení na úroveň max. 1200 Kč (stávající max. 
poplatek 1000 Kč) – na základě požadavku obcí.

 
 
 
 



ZÁVĚRY



ZÁVĚRY
✓Nová legislativa odpadového hospodářství předložená do Poslanecké 

sněmovny: 

✓Nový zákon o odpadech. 

✓Nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. 

✓Novela zákona o obalech. 

✓Změnový zákon.  
✓Transpoziční lhůta dle evropských předpisů - 24 měsíců (5. červenec 2020). 
✓Účinnost nové legislativy – leden 2021. 

✓ BEZ NOVÉ LEGISLATIVY NEDOJDE K ŽÁDOUCÍM 
ZMĚNÁM V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ČESKÉ REPUBLICE. 



DĚKUJI ZA POZORNOST. 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. 
Odbor odpadů 

Ministerstvo životního prostředí 
jan.marsak@mzp.cz 

https://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi  
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