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NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA 
ČESKÉ REPUBLIKY
ODPADY, OBALY, VÝROBKY S 
UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ



• Nový zákon o odpadech – č. 541/2020 Sb.  

• Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností – č. 542/2020 Sb. 

• Změnový zákon – č. 543/2020 Sb.

• Novela zákona o obalech – č. 545/2020 Sb.

• Účinnost od 1. 1. 2021

ODPADOVÉ ZÁKONY - SCHVÁLENÉ: 



• Zásadní podpora oběhového hospodářství, předcházení vzniku, 
recyklace, využití a třídění odpadů v České republice.

• Implementace všech cílů (odpady, obaly, výrobky s ukončenou 
životností), které musí ČR splnit dle nové evropské legislativy.

• Implementace prověřených opatření na základě doporučení OECD a 
EK, zkušeností jiných zemí. 

• Odklon využitelných odpadů ze skládek v souladu s oběhovým 
hospodářstvím. 

• Posilování rozšířené odpovědnosti výrobců.

• Zohledňování dopadů výrobků (obalů) na životní prostředí -
ekomodulace.  

• Bez nové legislativy by nedošlo k žádoucí změně situace v 
nakládání s odpady v ČR. 

ODPADOVÉ ZÁKONY - PRINCIPY: 



• Navyšování cílů recyklace komunálních odpadů – 55%/2025; 
60%/2030; 65%/2035.

• Zásadní redukce skládkování komunálních odpadů – 10%/2035. 

• Zákaz skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů od roku 
2030 (u některých odpadů od účinnosti zákona o odpadech). 

• Třídící cíle pro obce – vyšší než cíle recyklace.

• Posilování třídění složek komunálních odpadů - 2025 povinné třídění 
textilu. 

• Třídící sleva pro obce – dle množství uloženého odpadu na skládky 
na obyvatele – v roce 2021 200kg/obyvatel/rok. 

• Zvyšování poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládky –
1850 Kč/tuna v roce 2029. 

• Nastavení podílů jednotlivých způsobů nakládání s odpady – v roce 
2035 65% recyklace/ 25% energetické využití/ 10% skládkování. 

• Nové instituty – obchodník, zprostředkovatel a další. 

ZÁKON O ODPADECH – HLAVNÍ ASPEKTY: 



• Cíle na výrobce.

• Stanovení vyšších cílů pro další období. 

• Sjednocení podmínek fungování kolektivních systémů – stanovení 
obdobných povinností a principů pro všechny výrobkové skupiny.

• Zlepšení stávajícího fungování systémů EPR (sběr, zpracování, 
recyklace a využití, evidence dat). 

ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU 
ŽIVOTNOSTÍ – HLAVNÍ ASPEKTY: 



• Navyšování celkových cílů recyklace obalových materiálů.

• Navyšování cílů recyklace pro jednotlivé obalové materiály. 

• Ekomodulace – poplatky AOS dle dopadů obalu na životní 
prostředí.  

• Podmínky fungování AOS.

ZÁKON O OBALECH– HLAVNÍ ASPEKTY: 



• Sjednocení poplatků od obyvatel do zákona o místních poplatcích –
zachování paušální platby/ rozšíření možností platby podle 
skutečného vyprodukovaného množství komunálního odpadu.

• Změna zákona o veřejných zakázkách – priorita pro 
environmentální zadávání veřejných zakázek. 

ZMĚNOVÝ ZÁKON– HLAVNÍ ASPEKTY: 



• Vyhláška o katalogu odpadů  - č. 8/2021 Sb. 

• Vyhláška o nakládání s obaly – č. 30/2021 Sb.

• Vyhláška o nakládání s odpady - po MPŘ, vypořádání, probíhá 
technická notifikace.

• Vyhláška při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem 
nebo přestává být odpadem - po MPŘ, vypořádání, technická 
notifikace.

• Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou 
životností - po MPŘ, vypořádání, technická notifikace.

• Vyhláška o nakládání s výrobky s ukončenou životností 
(pneumatiky, elektro, baterie) – VPŘ.

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K NOVÉ LEGISLATIVĚ: 



• Na stránkách MŽP. Vše na jednom místě.

• 8 metodických pokynů.

• K zákonu o odpadech, zákonu o výrobcích s ukončenou životností.

• https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady

• Uskutečněno doposud 10 seminářů k nové legislativě – leden, 
polovina února.

METODICKÉ POKYNY K NOVÉ LEGISLATIVĚ: 

https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady


NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA 
ČESKÉ REPUBLIKY
ZÁKON O JEDNORÁZOVÝCH 
PLASTECH



• Směrnice 2019/904/EU. Termín transpozice – červenec 2021.

• Návrh zákona vláda schválila  - 25. 1. 2021.

• Předloženo do PSP – 12. 2. 2021

• 2 zákony:

• Zákon o jednorázových plastech – sněmovní tisk 1155

• Změnový zákon – sněmovní tisk 1156

ZÁKON O OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH 
PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 



VÝROBKY POŽADOVANÁ OPATŘENÍ

Plastové vatové tyčinky, plastové 

příbory, talíře, brčka, míchátka, 

tyčky k balonkům, nádoby na 

potraviny z expandovaného 

polystyrénu, kelímky

z expandovaného polystyrénu, 

nádoby na nápoje z 

expandovaného polystyrénu, 

produkty z oxo-rozložitelných 

plastů

Zákaz uvádění na trh

Nádoby na nápoje do objemu 3l Požadavky na výrobky 

- víčko přichycené k nádobě

Nádoby na potraviny a nápojové 

kelímky

Snížení spotřeby 

Hygienické vložky, tampóny, 

aplikátory tampónů, vlhčené 

ubrousky, tabákové výrobky s 

filtry, filtry uváděné na trh pro 

použití v kombinaci s tabákovými 

výrobky, nápojové kelímky

Požadavky na značení 

– informace pro spotřebitele

na výrobku

Nádoby na potraviny, sáčky a 

obaly na potraviny k okamžité 

spotřebě, nádoby na nápoje do 3 l, 

nápojové kelímky, lehké plastové 

tašky, vlhčené ubrousky, balónky, 

tabákové výrobky s filtry, filtry 

uváděné na trh pro použití 

v kombinaci s tabákovými výrobky

Rozšířená odpovědnost 

výrobců

VÝROBKY POŽADOVANÁ OPATŘENÍ

Nápojové láhve do 3 l

Oddělený sběr - cíl pro 

oddělený sběr nápojových 

láhví (včetně uzávěrů a 

víček). Stanoveny jsou dva 

cílové roky:  2025 - 77%, 

2029 - 90%.

Povinný obsah 

recyklovaného plastu 

v nápojových láhvích: 25% 

od roku 2025 pro PET láhve, 

30% od roku 2030 všechny 

plastové nápojové láhve.

Požadavky na nádoby na 

nápoje se vztahují i na 

nápojové láhve (nápojové 

láhve jsou podskupinou 

nádob na nápoje). 

Nádoby na potraviny, sáčky a obaly 

na potraviny k okamžité spotřebě, 

nádoby na nápoje do 3 l, nápojové 

kelímky, lehké plastové tašky, 

vlhčené ubrousky, balonky, tabákové 

výrobky s filtry, filtry uváděné na trh 

pro použití v kombinaci 

s tabákovými výrobky, hygienické 

vložky, tampóny, aplikátory tampónů

Osvětová opatření –

informace pro spotřebitele

Lovná zařízení

Na tyto výrobky se budou 

uplatňovat postupy týkající 

se rozšířené odpovědnosti 

výrobců a osvětových 

opatření



• Prováděcí nařízení Evropské komise 2020/2151 – k označování 
vybraných výrobků – povinnost od července 2021 – přímo 
účinné nařízení – korigendum českého překladu do konce 
února. 

ZÁKON O OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH 
PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 



DATA O ODPADECH MŽP A ČSÚ
PODPORA ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ



• Dlouhodobý problém ČR – vykazování rozdílných dat o odpadech do Evropské unie podle 
různých evropských předpisů. 

• Intenzivní spolupráce MŽP a ČSÚ – pracovní skupiny, smlouva o předávání dat, předávání 
datových sad, analytická činnost, metodická spolupráce, komunikace s Eurostatem.

• Změny evropských předpisů v roce 2018 – směrnice o odpadech (vymezení komunálních 
odpadů).

• Významné sblížení dat za rok 2019 – celková produkce odpadů, produkce komunálních 
odpadů.

• Omezení administrativní zátěže obcí a firem – o 60% u respondentů, kteří zpracovávají 
výkaz o odpadech ČSÚ.

• Data jsou dostupná na webových stránkách MŽP a ČSÚ.

DATA O ODPADECH MŽP A ČSÚ

Celková produkce odpadů (tis. tun) 2017 2018 2019

ČSÚ 34381 37666 37031

MŽP 34513 37785 37362

Komunální odpad (tis. tun) 2017 2018 2019

ČSÚ 5177 5248 5338

MŽP 5691 5782 5879
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PODPORA OBĚHOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ V ČR
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• Nová legislativa odpadů, výrobků s ukončenou životností a obalů.

• Nová legislativa pro jednorázové plasty.

• Příprava Strategického rámce oběhového hospodářství – Cirkulární Česko 2040.

• Aktualizace Plánu odpadového hospodářství.

• OPŽP 2014 – 2020 – 2859 projektů v odpadech za téměř 9 mld. Kč. (Plasty – 79 projektů s 
dotací přes 400 mil. Kč a vytvořenou kapacitou 57 000 tun třídění/ 35 000 tun recyklace)

• Nový OPŽP 2021– 2027 – podpora budování další infrastruktury pro prevenci a recyklaci 
odpadů. Bonifikace výrobků obsahujících recykláty v rámci OPŽP.

• Národní plán obnovy – oběhové hospodářství zahrnuto mezi podporované aktivity.

• Program prostředí pro život - projekty na podporu oběhového hospodářství. 

• Snížení DPH na opravy kol, textilu a obuvi – od května 2020.

• Zelené zadávání veřejných zakázek - novela zákona o veřejných zakázkách – preference 
environmentálního zadávání. Metodiky pro odpovědné nakupování státní správy. 

• Data o odpadech – sblížení dat MŽP a ČSÚ – zásadní pro odpadové hospodářství.

• Zvyšování povědomí obyvatel o oběhovém hospodářství a správném nakládání s odpady.

PODPORA OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR
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