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NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: ZÁKON O 
OBALECH, ZÁKON O ODPADECH A 

IMPLEMENTACE SUP



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 - SCHVÁLENY: 



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

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

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

• Třídící cíle pro komunální odpad pro obce.

• Posilování třídění složek komunálních odpadů (2025 povinné 
třídění textilu). 

• 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. 

• Podpora oběhového hospodářství.

• Všechny povinné cíle z evropské legislativy.

ZÁKON O ODPADECH – HLAVNÍ ASPEKTY: 



• Cíle recyklace obalových materiálů:

• 70%/ od 2021.

• 75%/ od 2025.

• Nové specifické cíle pro hliníkové obaly – 60%/2035. 

• Ekomodulace

• Nový ekonomický nástroj, jehož cílem je snížit negativní 
dopady obalů ale i dalších výrobků na životní prostředí. 

• Úprava struktury příspěvků, které platí výrobci za sdružené 
plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů 
uvedených na trh podle dopadu daných výrobků na životní 
prostředí.

• Cílem je, aby obaly, které jsou obtížně recyklovatelné, nebo 
výrobky s vysokým dopadem na životní prostředí, byly 
zatíženy vyšším příspěvkem oproti environmentálně 
šetrnějším řešením.

• Povinnost AOS. 

NOVELA ZÁKONA O OBALECH– HLAVNÍ ASPEKTY: 



• Fungování autorizované obalové společnosti:

• Zákaz ovlivňování dodavatelů ze strany maloobchodních 
řetězců ke spolupráci s konkrétní AOS v případě více AOS.

• Audity – nové požadavky (cenotvorba).

• Finanční zajištění AOS nezávisle na platební schopnosti 
povinných osob.

• Zákaz AOS podnikat v oblasti nakládání s odpady, 
poskytování půjček.

• Zákaz požadování jakékoliv úhrady za uzavření smlouvy o 
sdruženém plnění ze strany AOS kromě registračních a 
evidenčních poplatků ve smyslu § 30.

• Povinnost vytvářet finanční rezervu.

NOVELA ZÁKONA O OBALECH– HLAVNÍ ASPEKTY: 



• Vstup nové autorizované obalové společnosti:

• V době žádosti 25 % obyvatel a obcí.

• Do půl roku působení 50 % obyvatel a obcí.

• Do 9 měsíců působení 75 % obyvatel a obcí.

• Do roka působení 90 % obyvatel a obcí.

• Nutnost kompenzace nákladů mechanismu na zajištění 
zpětného odběru odpadů z obalů ve sběrných místech, které 
nemá zajištěné, do dosažení 90 %.

NOVELA ZÁKONA O OBALECH– HLAVNÍ ASPEKTY: 



NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA 
ČESKÉ REPUBLIKY
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY



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

• Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech –
č. 30/2021 Sb.

• Vyhláška o nakládání s odpady - po MPŘ, vypořádání připomínek –
předpoklad vydání červenec 2021.

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

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

• Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními – po VPŘ.

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K NOVÉ LEGISLATIVĚ: 



NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA 
ČESKÉ REPUBLIKY
ZÁKON O JEDNORÁZOVÝCH 
PLASTECH



• Zákon o omezení dopadů plastových výrobků na životní 
prostředí (transpozice směrnice 2019/904/EU) – zákon o 
jednorázových plastech.

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

• Předloženo do PSP – sněmovní tisk 1155, 1156.

• Zákazy konkrétních jednorázových plastových výrobků.

• Požadavky na snižování spotřeby u vybraných výrobků. 

• Speciální požadavky na vybrané výrobky.

• Požadavky na značení u vybraných výrobků. 

• Požadavky na osvětu u vybraných výrobků. 

• Požadavky na rozšířenou odpovědnost výrobců
u vybraných výrobků.

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA –
JEDNORÁZOVÉ PLASTY



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



NOVÝ ZDROJ ROZPOČTU EU
POPLATEK ZA NERECYKLOVANÉ 
PLASTOVÉ OBALOVÉ ODPADY



• V roce 2020 byl schválen nový vlastní zdroj rozpočtu Evropské 
unie, který bude tvořen prostředky odvedenými členskými 
zeměmi za nerecyklované plastové obalové odpady (non-
recycled plastic packaging waste). 

• Příspěvek se bude odvádět ve výši 0,8 Euro za kilogram 
nerecyklovaných plastů v daném roce. 

• Prvním rokem, kdy má být příspěvek hrazen bude rok 2021. 

• Bude ještě aplikován tzv. korekční mechanismus na země s 
hrubým národním příjmem na obyvatele nižším než je průměr EU 
v roce 2017 a tyto země budou mít prospěch ze snížení základu 
pro vlastní zdroje. 

• ČR by měla (při využití korekčního mechanismus) podle odhadů 
EK zaplatit 83 mil. Euro (namísto 115 mil. Euro). 

• Tlak na zvyšování recyklace obalových odpadů v členských 
zemích.

• V budoucnosti není vyloučeno přenesení na výrobce obalů.  

NOVÝ ZDROJ ROZPOČTU EU
POPLATEK ZA NERECYKLOVANÉ PLASTOVÉ 
OBALOVÉ ODPADY: 



STRATEGICKÝ RÁMEC 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY ČESKÉ 
REPUBLIKY 2040 – CIRKULÁRNÍ 
ČESKO 2040



• Cirkulární ekonomika jako priorita České republiky a Evropské unie. 

• Přechod na cirkulární ekonomiku má zásadní roli při zvyšování konkurenceschopnosti ČR, 
vzniku udržitelných pracovních míst, zlepšení nakládání s odpady, zvyšování efektivity 
využití druhotných surovin a omezování spotřeby primárních surovin při vysoké ochraně 
životního prostředí. 

• Česká republika doposud nedisponuje komplexním dokumentem k cirkulární ekonomice.

• Potřeba formulovat komplexní vizi cirkulární ekonomiky pro ČR a stanovit prioritní oblasti.

• 10 prioritních oblastí: 

• Produkty a design; Spotřeba a spotřebitelé; Odpadové hospodářství; Průmysl, suroviny 
stavebnictví, energetika; Bioekonomika a potraviny; Cirkulární města a infrastruktura; 
Voda; Výzkum, vývoj a inovace; Vzdělávání a znalosti; Ekonomické nástroje

• Opatření k jednotlivým oblastem.

• Akční plány na 6 let.

STRATEGICKÝ RÁMEC CIRKULÁRNÍ ČESKO 2040





ROK 2021
AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S 
ODPADY A OBALY



• Nová legislativa odpadů a obalů – prováděcí předpisy.

• Nová legislativa pro jednorázové plasty – zákon a prováděcí 
předpisy.

• Schválení Strategického rámce oběhového hospodářství –
Cirkulární Česko 2040.

• Aktualizace Plánu odpadového hospodářství.

• Nový OPŽP 2021– 2027. 

• Národní plán obnovy.

• Nový zdroj rozpočtu EU z nerecyklovaných plastových obalů. 

• Příprava předsednictví ČR v Radě v roce 2022.

AKTIVITY 2021 – ODPADY, OBALY, SUP, 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 



• Nový akční plán pro oběhové hospodářství.

• Plánované strategie EU  - Iniciativa pro elektroniku v oběhovém 
hospodářství, Strategie EU pro textilní výrobky, Strategie pro 
udržitelnost zastavěného prostředí, Integrovaný plán 
hospodaření s živinami, Strategie pro udržitelnost v oblasti 
chemických látek, Iniciativa pro města a regiony v oběhovém 
hospodářství, Evropský prostor pro inteligentní oběhové 
aplikace, Strategie duševního vlastnictví, Globální aliance pro 
oběhové hospodářství.

• Legislativa EU – odpady, přeshraniční přeprava odpadů, obaly, 
plasty, bioplasty, mikroplasty, baterie, vozidla s ukončenou 
životností, textil, potraviny, ICT, stavebnictví a další.

AKTIVITY 2021 – ODPADY, OBALY, SUP, 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – EU



• EK plánuje zveřejnit revizi směrnice o obalech pravděpodobně 
4Q 2021/1Q 2022:

• cíl 2030 všechny obaly recyklovatelné (Strategie pro plasty), 

• nadrozměrné obaly, 

• snižování množství obalů, 

• povinný recyklovaný obsah, 

• omezení pro komplexní obaly, 

• možné omezení některých materiálů 

• další témata. 

AKTIVITY 2021 – ODPADY, OBALY, SUP, 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – EU 
– SMĚRNICE O OBALECH
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