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Nové odpadové předpisy
▪ Balíček k oběhovému hospodářství – novelizace šesti 
odpadových směrnic. 

▪ Transpozice do 24 měsíců od přijetí – 7. červenec 2020. 

▪ Účinnost nového zákona o odpadech, zákona o vybraných 
výrobcích s ukončenou životností, novely zákona o obalech a 
změnového zákona leden 2021.

▪ Zákon o odpadech – zákon č. 541/2020 Sb.
https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady

▪ Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů
▪ Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady
▪ Vyhlášky k vedlejším produktům a přechodu odpad neodpad
(asfaltová vyhláška)

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


Původce odpadu

▪ Původcem odpadu každý, při jehož činnosti vzniká odpad, i
nepodnikající FO.

▪ V případech, kdy odpad bude vznikat při činnosti více osob
nebo prováděné na základě smluvního vztahu s vlastníkem věci,
původce je ten, kdo provádí fyzicky činnost a stává se
vlastníkem. Původcem může být jiná z těchto osob, pokud tak
vyplývá ze vzájemných smluv.

▪ Původce je odpovědný za odpad až do předání do zařízení.
Výjimkou je provedení kompletní přejímky v místě nakládky.
Tomu bude odpovídat i evidence. Nově bude možné provádět
kontrolu mezi SEPNO a ročním hlášením.



Původce odpadu

▪ V případě KO, který běžně produkuje, a SDO musí mít
původce předání odpovídajícího množství zajištěno písemnou
smlouvou před jejich vznikem.

▪ Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě
stavby dodržet postup stanovený vyhláškou. Ta vymezuje
materiály, které musí být soustřeďovány odděleně.

▪ Původce je povinen předat při první dodávce odpadu
informace o odpadu. V případě skládkování a zasypávání v
podobě základního popisu. Součástí musí být zdůvodnění, proč
není s odpadem možné nakládat jinak v souladu s hierarchií OH.

▪ Do konce 2021 platí stávající informace a ZPO. Při prvním
předání odpadů v roce 2022 bude muset být předány informace
podle nové vyhlášky.



Hlášení a evidence

Evidence 2021 a 2022
▪ Vedení průběžné evidence - požadavky vyhlášky
č. 383/2001 Sb.
▪ Stávající kódy nakládání dle přílohy č. 20 vyhlášky
č. 383/2001 Sb. (i u nových zařízení)

Hlášení za rok 2021 a 2022
▪ Ohlásit do 28. února 2022
▪ Podle vyhlášky č. 383 – kódy nakládání stávající, stávající
evidence a mírně upravené formuláře ISPOP
▪ Roční limit je pro původce nový pro nebezpečné odpady
600 kg NO a u ostatních odpadů zůstává 100 tun/rok

Evidence 2023
▪ Nová evidence
▪ Nové kódy nakládání dle zákona – příloha č. 5 a 6
▪ Nové kódy nakládání dle nové vyhlášky



Vzorkování

▪ Nově bude prováděno v souladu s ČSN EN 14899.

Vzorkování provádí
▪ Certifikovaná odborně způsobilá fyzická osoba.
▪ Akreditovaná laboratoř nebo odborné pracoviště, v které
musí zajišťovat vzorkování odborně způsobilá fyzická osoba.
▪ Zahraniční osoba – vzorkování může provádět i osoba, která je
oprávněná provádět vzorkování v souladu s harmonizovanou
normou v jiném členském státě.
▪ V případě NO rovněž osoba pověřená k hodnocení NO.

▪ Vzorkování řídí odborně způsobilá osoba, případně pověřená
osoba.

▪ Školení – požadavky stanoveny vyhláškou.

▪ Vzorky odebírá odborně způsobilá osoba nebo fyzická osoba,
kterou odborně způsobilá osoba proškolila.



Shromažďování, skladování

Shromažďování odpadu (ale i sběr odpadu) bude nově časově
omezeno
▪ Shromažďování v místě vzniku nejvýše 1 rok.
▪ V případě překročení této doby, nebo převozu odpadu na jinou
provozovnu - sklad odpadů
▪ Shromažďování i v případě, že je při vzniku mimo provozovnu
do 20 tun ostatních odpadů dopraven do nejbližší provozovny.

Skladování odpadu
▪ Skladování odpadu - v souladu se směrnicí se jedná o R13 a
D15.
▪ Povolení krajského úřadu, výjimkou je sklad vlastních
ostatních odpadů do 100 tun – provozováno bez povolení –
povinnost ohlásit provoz.
▪ Omezeno 1 rok před odstraněním 3 roky před využitím.



Ukládání odpadů na skládky 
▪ Nezpoplatněné TZS včetně neodpadních materiálů může
dosahovat pouze 25 % hmotnosti uložených odpadů.

▪ Vymezeny odpady použitelné na TZS(ZAS s PAU nad 50 mg/kg)

▪ využitelné odpady – výhřevnost, biologická stabilita,
recyklovatelné odpady vymezené vyhláškou - ZAS s obsahem PAU
pod 50 mg/kg, beton).

Poplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku za 
ukládání

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

využitelného odpadu*) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

zbytkového odpadu 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800

nebezpečného odpadu 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

vybraného 
technologického odpadu

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45



Vyhláška o podrobnostech

▪ Vyhláška obsahuje velké množství přechodných
ustanovení. Řada povinností může být po dobu až tří let
plněna v souladu s dosavadní právní úpravou.

▪ Na základě přechodného ustanovení se vyhláška č. 130/2019
Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším
produktem nebo přestává být odpadem použije do konce roku
2023.

Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů
▪ Přechodné ustanovení, které do konce roku 2024 nastavuje
podmínky, za kterých přestávají být recykláty odpadem.

Vstupní odpad
▪ Inertní minerální odpad katalogových čísel 17 01 01, 17 01
02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 nebo 17 05 08 pocházejícího z
dřívější stavební konstrukce.



Vyhláška o podrobnostech

Způsob použití:
▪ recyklované kamenivo jako náhrada přírodního kameniva pro
použití stanovená v technických normách,
▪ konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pozemních
komunikací nižších tříd, místních komunikací, parkovišť a
chodníků, letištních nebo obdobných dopravních ploch,
▪ nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,
▪ obsypy inženýrských sítí a zásypy výkopů a rýh pro inženýrské
sítě,
▪ nestmelené a prolévané konstrukční vrstvy stavby železničních
tratí,
▪ nestmelené a prolévané vrstvy účelových komunikací a ploch
na staveništích,
▪ podkladní konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pro
vyrovnání terénu pro následné pozemní a inženýrské stavby a
pod základové desky při stavbě nižších budov; pokud nedojde k
následnému vybudování pozemní nebo inženýrské stavby nebo
základové desky a budovy musí být recyklované kamenivo z
místa použití odebráno.



Recykláty z SDO § 83

Limity zajišťující ochranu životního prostředí:

▪ Obsah škodlivin v sušině nepřekročí nejvýše přípustné
hodnoty podle tabulky č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti zákona.

▪ Výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných
ekotoxikologickými testy nepřekročí limity stanovené v tabulce
č. 5.3, sloupci II v příloze č. 5 k této vyhlášce nebo podle
vyhlášky č. 294/2005 Sb.



Recykláty z SDO § 83

Průvodní dokumentace

▪ Označení zařízení, které recyklát vyrobilo,
▪ Popis recyklátu, alespoň pokud jde o materiál a velikost
frakce,
▪ Výčet způsobů použití podle odstavce 1 písm. a), ke kterým
je možné recyklát ze stavebního a demoličního odpadu použít,
▪ Dokumenty prokazující splnění požadavků na stavební
výrobky umožňující dané způsoby použití,
▪ Hmotnost recyklátu, ke kterému se průvodní dokumentace
vztahuje,
▪ Podpis
▪ Protokol o provedeném vzorkování a protokol o
laboratorních zkouškách, na základě kterých bylo ověřeno
splnění podmínek podle odstavce 1 písm. b) a c), nebo kopie
těchto protokolů.



Připravovaná vyhláška o astaltových 
směsích

▪ Do vydání nové vyhláška přechodné ustanovení ve vyhlášce
č. 273/2021 Sb. odkazuje plně na postup podle vyhlášky
č. 130/2019 Sb.

▪ Obecně bude zachován přístup stávající vyhlášky č. 130/2019
Sb.

▪ Došlo ke snížení kongenerů PAU, což zvyšuje možnosti
využívání znovuzískaných asfaltových směsí.

▪ Dále vyhláška při odebírání více vzorků umožní u některých
překročení limitních hodnot.

▪ Byla nastavena jednoznačnější pravidla pro úpravu vzorků a
provádění zkoušek.

▪ V rámci meziresortního připomínkového řízení je zvažováno
rozšíření na penetrační makadam.



DĚKUJI ZA POZORNOST

stepan.jakl@mzp.cz


