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STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVNÍ
RÁMEC ODPADOVÉHO A
OBALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

LEGISLATIVNÍ RÁMEC
ODPADY, VUŽ, OBALY
•

Zákon o odpadech – č. 541/2020 Sb.

•

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

LEGISLATIVNÍ RÁMEC
ODPADY, VUŽ, OBALY
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
Zákon o odpadech
•

Vyhláška o Katalogu odpadů - č. 8/2021 Sb.

•

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady – č. 273/2021 Sb.

•

Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším
produktem nebo přestává být odpadem - po MPŘ (přechodné
ustanovení ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.).

Zákon o výrobcích s ukončenou životností
•

Vyhláška o nakládání s výrobky s ukončenou životností – č. 16/2022
Sb.

•

Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou
životností – č. 345/2021 Sb.

Zákon o obalech

•

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

NOVÁ LEGISLATIVA
JEDNORÁZOVÉ PLASTY

JEDNORÁZOVÉ PLASTY
LEGISLATIVA
 Transpozice směrnice 2019/904: prostřednictvím 2 zákonů
 Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na
životní prostředí
 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na
životní prostředí
 Legislativní proces:
 Do PSP předloženo 24. 11. 2021.
 Sněmovní tisky 55, 56.

 Oba tisky po prvním čtení. Projednávání ve Výboru pro ŽP.
 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=55
 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=56
 Účinnost navržena od 1. července 2022.

VÝROBKY
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

POŽADOVANÁ OPATŘENÍ
Zákaz uvádění na trh

Nádoby na nápoje do objemu 3l

Požadavky na výrobky
- víčko přichycené k nádobě

Nádoby na potraviny a nápojové
kelímky
Hygienické vložky, tampóny,
aplikátory tampónů, vlhčené
ubrousky, tabákové výrobky s
filtry, filtry uváděné na trh pro
použití v kombinaci s tabákovými
výrobky, nápojové kelímky

VÝROBKY

Nápojové láhve do 3 l

Nádoby na potraviny, sáčky a
obaly na potraviny k okamžité
spotřebě, nádoby na nápoje do 3 l,
nápojové kelímky, plastové tašky, Rozšířená odpovědnost
výrobců
vlhčené ubrousky, balónky,
tabákové výrobky s filtry, filtry
uváděné na trh pro použití
v kombinaci s tabákovými výrobky

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).

Snížení spotřeby

Požadavky na značení
– informace pro spotřebitele
na výrobku

POŽADOVANÁ OPATŘENÍ
Oddělený sběr - cíl pro
oddělený sběr nápojových
láhví (včetně uzávěrů a
víček). Stanoveny jsou dva
cílové roky: 2025 - 77%,
2029 - 90%.

Nádoby na potraviny, sáčky a obaly
na potraviny k okamžité spotřebě,
nádoby na nápoje do 3 l, nápojové
Osvětová opatření –
kelímky, plastové tašky, vlhčené
ubrousky, balonky, tabákové výrobky informace pro spotřebitele
s filtry, filtry uváděné na trh pro
použití v kombinaci s tabákovými
výrobky, hygienické vložky, tampóny,
aplikátory tampónů
Lovná zařízení

Na tyto výrobky se budou
uplatňovat postupy týkající
se rozšířené odpovědnosti
výrobců a osvětových
opatření

JEDNORÁZOVÉ PLASTY
METODICKÁ PODPORA
Evropská komise
• Pokyny Komise týkající se plastových
výrobků na jedno použití podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/904 o omezení dopadu některých
plastových výrobků na životní prostředí
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021X
C0607(03)

Ministerstvo životního prostředí
• Odpovědi na nejčastější dotazy k SUP
• Informace k označování
https://www.mzp.cz/cz/omezeni_dopadu_pl
astovych_vyrobku

NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC
ODPADOVÉHO A OBĚHOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC
AKTUALIZACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství.

•
•

Národní Plán odpadového hospodářství (POH) představuje základní strategický
dokument a vizi pro odpadové hospodářství do roku 2035.

•

Zohlednění nových povinných cílů z legislativy: odpady, obaly, výrobky s ukončenou
životností.

•

Doplnění nových toků odpadů (potravinové odpady, jednorázové plasty).

•

Vize: „Česká republika maximálně předchází vzniku odpadů a efektivně zhodnocuje
potenciál produkovaných odpadů“.

•

Aktualizace předložena na Legislativní radu vlády – březen 2022.

•

Schválení vládou – duben 2022.

•

Po schválení aktualizace národního POH – aktualizace krajských POH.

•

Vazba na čerpání z nového OPŽP.

NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC
OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Strategický rámec cirkulární ekonomiky ČR 2040 – Cirkulární Česko 2040

•
•

Široké pojetí cirkulární ekonomiky – 10 prioritních oblastí.

•

Zaměření se na fáze návrhu a výroby produktů.

•

Důraz na předcházení vzniku odpadů.

•

Inovace a digitalizace v celém výrobním řetězci a v nakládání s odpady.

•

Ekonomické nástroje preferující předcházení vzniku odpadu a recyklaci.

•

Využití druhotných surovin.

•

Příprava - spolupráce s OECD, EK, pracovní skupina, veřejná konzultace.

•

Schválen vládou – 13. prosince 2021.

•

V roce 2022 - příprava Akčního plánu na roky 2022 – 2027.

NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC
CIRKULÁRNÍ ČESKO 2040 - PRIORITNÍ OBLASTI

CÍLE PRO OBALY

ZÁKON O OBALECH
CÍLE PRO OBALOVÉ ODPADY

A - recyklace
B - celkové využití

OBALY
NAKLÁDÁNÍ S OBALY V ROCE 2020

Pozn.: Od roku 2020 využití nové metodiky výpočtu.

EVROPSKÁ LEGISLATIVA
ODPADY, OBALY A CIRKULÁRNÍ
EKONOMIKA
PLÁNOVANÉ AKTIVITY EVROPSKÉ
KOMISE
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ODPADY, OBALY, CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
SMĚRNICE O OBALECH
PLÁNOVANÁ REVIZE/NOVÉ NAŘÍZENÍ
•

EK plánuje zveřejnit revizi směrnice o obalech pravděpodobně v
červenci 2022:
•

všechny obaly recyklovatelné v roce 2030,

•

cíle prevence vzniku odpadů z obalů,

•

cíle pro prevenci a opětovné použití obalů,

•

opětovné použití a obalů,

•

povinný recyklovaný obsah v obalech pro vybrané sektory,

•

recyklovatelnost,

•

bioplasty.

•

kompostovatelné obaly,

•

omezení pro komplexní obaly,

•

omezení některých materiálů v obalech,

•

nebezpečné látky v obalech,

•

další témata.
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ODPADY, OBALY, CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
DALŠÍ AKTIVITY
EK zveřejnila v březnu 2022:

•

•

•

Iniciativa pro udržitelné produkty

•

Návrh nařízení k ekodesignu

•

Strategie pro textil

•

Pravidla pro stavební výrobky

•

Posilování zákazníků – omezení greenwashingu
EK plánuje zveřejnit v roce 2022:
•

Politický rámec pro bioplasty.

•

Legislativní návrh a nelegislativní sdělení k mikroplastům.
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DĚKUJI ZA POZORNOST.
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ředitel odboru
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