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Nový zákon o odpadech

 Ministerstvo § 98, 99 (§ 97 společná ustanovení)

 Kraj § 100, 101, 102

 rozsah daný zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech

Přechodné ustanovení v novém zákoně 

 § 154 odst. 2 POH vydané podle zákona                
č. 185/2001 Sb. zůstávají v platnosti do uplynutí 
doby, na kterou byly vydány 

 POH budou aktualizovány (aktualizace POH ČR 
2021 a POH krajů 2022/2023)

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
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 MŽP přistoupilo k aktualizaci POH ČR (2020-2021)

 POH ČR 2015 – 2024 s výhledem do 2035

Důvody: 

 Balíček k oběhovému hospodářství

 Nový Akční plán pro oběhové hospodářství

 Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon 
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 
životností, novela zákona č. 477/2001 Sb., 
o obalech

 Nový zákon o omezení dopadu vybraných 
plastových výrobků na životní prostředí

POH ČR – AKTUALIZACE 2021
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 POH ČR představuje dlouhodobou vizi 
odpadového hospodářství ČR s výhledem do 
2035 

 POH ČR stanovuje priority, strategické a další cíle 
v oblasti odpadového a oběhového hospodářství pro 
ČR a navrhuje vhodná opatření k jejich dosažení. 

 Závazná část POH ČR, včetně jejích změn, je 
závazným podkladem pro zpracování POH krajů a 
podkladem pro zpracovávání územně plánovací 
dokumentace. 

 Schvaluje vláda - příprava změny nařízení vlády č. 
352/2014 Sb.

POH ČR – AKTUALIZACE 2021
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 Obsah POH ČR vychází z požadavků § 97, 98 a 99 
zákona o odpadech.

 Úvodní: o POH ČR, institucionální zabezpečení

 Analytická: hodnocení stavu OH, plnění cílů, 
prevenčních opatření, vymezení problémových 
oblastí OH ČR a na tomto základě jsou nastaveny 
priority odpadového, oběhového hospodářství.

 Závazná: stanovuje základní zásady pro nakládání 
s odpady s důrazem na dodržování hierarchie OH, 
stanoví cíle a opatření pro předcházení vzniku 
odpadu, cíle OH a opatření k jejich dosažení, 
preferované způsoby nakládání s odpady a 
soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů POH.

POH ČR – AKTUALIZACE 2021
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 Směrná: nástroje pro splnění cílů POH, kritéria 
hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl 
POH zpracován, informace o kritériích pro umístění 
a kapacity zařízení určených pro nakládání s odpady 
podporovaných z veřejných zdrojů, návrhy na 
potřebná zařízení určená pro nakládání s odpady.

POH ČR – AKTUALIZACE 2021
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 Systémy odděleného soustřeďování odpadů, síť 
zařízení pro nakládání s odpady 

 OPŽP – realizované projekty

 Plnění cílů POH ČR, Programu předcházení 
vzniku odpadů

 Prognóza a projekce vývoje produkce - odpady 
a komunální odpady

 SWOT analýza odpadového, oběhového 
hospodářství ČR

ANALÝZA
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Obecné principy používané v odpadovém a 

oběhovém hospodářství, princip udržitelného rozvoje:

 prevence vzniku odpadu,

 odpad zdrojem,

 rozšířená odpovědnost výrobce,

 znečišťovatel platí,

 zásada soběstačnosti a blízkosti, 

 zásada neškodit („Do Not Significant Harm“ -
DNSH).

Hierarchie odpadového hospodářství

POLITIKA OH A OBH
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VIZE POH ČR

„Česká republika maximálně předchází vzniku odpadů 
a efektivně zhodnocuje veškerý potenciál 

produkovaných odpadů.“
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Maximálně aplikovat principy oběhového hospodářství a 
hierarchii odpadového hospodářství

Stanoveno 17 priorit pro období 2015 – 2024 s 
výhledem do 2035

1. Předcházení vzniku odpadů

2. Snižování nebezpečných vlastností odpadů

3. Opětovné použití výrobků s ukončenou životností

4. Nahrazování primárních surovin druhotnými 
surovinami

5. Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných 
odpadů 

PRIORITY OH OBH ČR 
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6. Používání výrobků a materiálů s obsahem 
druhotných surovin zejména ve veřejných zakázkách 

7. Optimalizace a zefektivnění nakládání s BRKO a 
ostatními BRO na území ČR

8. Omezování množství potravinových odpadů a 
zvyšování využití gastroodpadu

9. Posilování odděleného soustřeďování využitelných 
odpadů („třídění u zdroje“) zejména papíru, plastů, 
skla, kovů, biologického odpadu a textilu v obcích 

10.Kvalitní recyklace komunálních odpadů 

11.Energetické využívání odpadů, KO a to zejména 
nerecyklovatelných zbytkových odpadů

PRIORITY OH OBH ČR 
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12.Zásadní omezení skládkování využitelných a 
recyklovatelných odpadů na území ČR  

13.Optimalizace veškeré činnosti v OH s ohledem na 
ochranu zdraví lidí a životního prostředí

14.Optimalizace veškeré činnosti v OH s ohledem na 
vynaložené náklady a ekonomickou a sociální 
udržitelnost

15.Vyjasnění stavu, kdy odpad přestává být odpadem 

16.Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti 
odpadového hospodářství v ČR

17.Výzkum, vývoj a inovace v odpadovém hospodářství

PRIORITY OH OBH ČR 
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 Zohledňuje priority, hierarchii OH

 Program předcházení vzniku odpadů

 stanoví cíle a opatření pro předcházení vzniku 
odpadu

 Hlavní cíl: „Maximálně předcházet vzniku odpadů, 

snižovat produkci odpadů a spotřebu primárních 
zdrojů.“ 

 Prioritní odpadové toky
 cíle a zásady OH OBH, opatření k jejich dosažení

 Navýšení cílů z 61 na 70

 4 strategické cíle

 30 hlavních cílů 

 36 dílčích cílů

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné 
produkce odpadů.

2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a 
nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přechod k cirkulární 
ekonomice.  

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních 
zdrojů. 

STRATEGICKÉ CÍLE 
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 Předcházet vzniku odpadů

 Povinně uplatňovat hierarchii odpadového 
hospodářství, zohledňovat celkové dopady životního 
cyklu 

 Zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, 
lidského zdraví 

 Podporovat způsoby nakládání s odpady, které 
využívají odpady jako zdroje surovin

 Podporovat nakládání s odpady, které vede ke 
zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu

 Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci 
odpadů 

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 



18

 Nepodporovat skládkování nebo spalování 
recyklovatelných materiálů 

 Postupně zamezit skládkování odpadu vhodného k 
recyklaci nebo jinému využití, zejména komunálního 
odpadu

 Zamezit ředění nebo mísení odpadů za účelem 
splnění kritérií pro přijímání na skládku

 Způsoby nakládání s odpady v ČR musí vytvářet 
komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy 
na ŽP a vysokou ochranu lidského zdraví 

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
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 KO, SKO, BRO a BRKO

 Rozvíjet a intenzifikovat tříděný sběr (papír, plasty, 
sklo, kovy a biologický odpad). Zavést textil do      
1. ledna roku 2025.

 Zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a 
recyklace KO: 2025 - 55 %,  2030 – 60 %, 2035 –
65 %

 Do roku 2035 snížit množství skládkovaného 
komunálního odpadu na 10 % 

 Snižovat množství BRKO ukládaných na skládky (od 
roku 2021 dále)

PRIORITNÍ ODPADOVÉ TOKY 
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 Potravinové odpady

 Předcházet vzniku potravinových odpadů a snižovat 
jejich množství na všech úrovních potravinového 
řetězce

 Stavební a demoliční odpady

 Zvyšovat materiálové využití stavebních a 
demoličních odpadů s výjimkou zemin, kamení, 
jalové horniny a hlušiny (2021 a dále)

ODPADOVÉ TOKY 
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 Nebezpečné odpady

 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů 

 Zvyšovat podíl využití NO

 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s NO  
na lidské zdraví a životní prostředí

 VUŽ

 Obalové odpady – cíle pro recyklaci a využití

 Elektrozařízení - cíle pro navýšení ZPO, využití, 
recyklaci a přípravu k opětovnému použití

 Baterie a akumulátory – cíle pro ZPO, cíle pro 
recyklační minimální účinnost recyklačních procesů 

ODPADOVÉ TOKY 
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 VUŽ

 Pneumatiky – cíle pro ZPO, využití, recyklaci a 
přípravu k opětovnému použití

 Vozidla s ukončenou životností – cíle pro využití 
a opětovné použití, cíle pro recyklaci a opětovné 
použití

 Kaly z ČOV 

 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren 
komunálních OV se zaměřením zej.na využití fosforu 

 Snižovat množství rizikových látek v kalech z čistíren 
komunálních odpadních vod 

ODPADOVÉ TOKY 
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 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče

 Cíl - Minimalizovat negativní účinky při nakládání s 
odpady ze zdravotnické a veterinární péče na lidské 
zdraví a životní prostředí

 Další odpady 

‒ Odpadní oleje

‒ Odpady a zařízení s obsahem PCB

‒ Odpady s obsahem POPs

‒ Odpady s obsahem azbestu

‒ VŽP, biologický odpad z kuchyní a stravoven

‒ Odpady železných a neželezných

ODPADOVÉ TOKY 
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 Zásady pro vytváření sítě zařízení pro 
nakládání s odpady

 Cíl – Vytvořit a koordinovat komplexní, 
přiměřenou a efektivní síť zařízení pro 
nakládání s odpady na území ČR

(základní členění zařízení, systémy odděleného 
soustřeďování a sběru odpadů, systémy svozu a 
přepravy odpadů)

SÍŤ ZAŘÍZENÍ  
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 Zásady pro rozhodování při přeshraniční 
přepravě, dovozu, vývozu

 Cíl - Neohrožovat v důsledku přeshraničního 
pohybu odpadů lidské zdraví, životní prostředí 
a plnění povinností nebo závazných cílů ČR 
vyplývajících z evropských právních předpisů 

PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA  
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 Omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu 
určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž 
vlastník není znám 

 Omezit

 Zajistit správné nakládání s odpady

ODPADY MIMO MÍSTA URČENÁ  
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 Omezení dopadu některých plastových výrobků 
na ŽP  

 Dosáhnout do r. 2026 v porovnání s r. 2022 snížení 
spotřeby vybr. plastových výrobků na jedno použití

 Neuvádět na trh výrobky z oxo-rozložitelných plastů 
a vybrané plastové výrobky na jedno použití

 Správně označovat vybrané plastové výrobky na 
jedno použití 

 Zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce

 Zajistit osvětu a informovanost spotřebitelů a 
podnícení odpovědného spotřebitelského chování

PLASTOVÉ VÝROBKY  
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 Nástroje na prosazování a kontrolu plnění POH 
ČR

 Poplatek za ukládání odpadu na skládku

 Sleva pro obce za ukládání KO

 Rozšířená odpovědnost výrobce

 Finanční záruky 

 Ekomodulace

 Zelené zadávání veřejných zakázek

 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

 Podpora

 Informační zajištění

 Environmentální značení, prohlášení, CSR

SMĚRNÁ ČÁST  
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 Návrh na potřebná zařízení pro nakládání s 
odpady, zdroje finnacovaní

 OP ŽP 2021-2027

 OP TAK 2021-2027

 OP ST 2021-2027

 Národní plán obnovy

 Modernizační fond

 Národní program ŽP

SMĚRNÁ ČÁST  
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• Červen - připraven návrh aktualizovaného POH ČR

• Červenec – dokončení projekce vývoje produkce 
odpadů

• Červenec – zahájení zjišťovacího řízení

• Srpen – SEA proces POH 

• Listopad / prosinec – MPŘ nařízení vlády o POH

• Prosinec / leden 2022 – vláda - aktualizovaný POH  
ČR, nařízení vlády o POH 

HARMONOGRAM 2021  
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Děkuji Vám za pozornost.

Gabriela Bulková

Odbor odpadů

Ministerstvo životního prostředí

gabriela.bulkova@mzp.cz

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