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• Předpisy v odp. hospodářství  zákony   
  vyhlášky  
  technické normy 

• Ostatní důležitá legislativa v oblasti ŽP 

• Zákon 185/2001 Sb. (novela 154/2010,... 223/2015 Sb. 
a další novela???) 

Odpady a recyklace 

Přednáška č.10 – Legislativa v OH 

Katedra hydromeliorací a 

krajinného inženýrství 



„Málokoho to baví, ale každý se s tím musí v práci vyrovnat“ 

„Je to nuda, ale znalost/neznalost nás může stát hodně“ 

„Už hodně dobrých věcí nedopadlo pouze kvůli nedořešené legislativě 

(či formální chybě při podání projektu)“ 

: 

Hierarchie legislativních úprav v OH… 

Mezinárodní - Směrnice rady ES (Bioodpad, Autovraky, Přeprava) 

Národní -  Zákony (o Odpadech, Obalech…) 

 Vyhlášky (Katalog) 

 Normy (Skládkování odpadů) 

Místní -  Vyhlášky (Zajištění a cena svozu odpadu)  

Vypovídací schopnost, počet i praktický dopad roste… 

Legislativa? 



Obecně závazné předpisy pro odpadové hospodářství v ČR: 

zákon   223/2015 Sb. O odpadech (185/01, 188/04, 7/05, 154/10 Sb.) 

  477/2001 Sb. Obalový zákon 

vyhlášky MŽP (často jako novela či doplněk) 

 např. : vyhláška č. 503/2004 Sb. (381/2001Sb.) Katalog odpadů 
- Katalog odpadů + odpady a státy pro účely transportu odpadů  

 383/2001 Sb. (zásadní!) O podrobnostech nakládání s odp. 
(ve znění 41/2005) 

- Podmínky pro provozování zařízení k nakládání s odpadem 

- Vytváření finanční rezervy 

- Limity vyluhovatelnosti I., II. a III. třídy (+chem.anylytické metody) 

 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odp. na skládky… 

- Mění vyhl.383/2001 Sb. 

- Podmínky pro ukládání na skládky typu S-IO, S-OO1,2,3, S-NO 

 341/2008 Sb. O bioodpadu… (seznam bioodpadů, char. zařízení) 



KATALOG ODPADŮ  

Skupiny katalogu odpadů 

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a 

kamene 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a 

z výroby a zpracování potravin   

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a 

lepenky 

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování 

uhlí   

06 Odpady z anorganických chemických procesů  

07 Odpady z organických chemických procesů  

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, 

laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

09 Odpady z fotografického průmyslu 

10 Odpady z tepelných procesů 



11 Odpady z chemických povrchových úprav, z  povrchových úprav kovů a 

jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů  

12 Odpady z  tváření a z  fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů  

13 Odpady olejů a odpady kapalných  paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 

uvedených ve skupinách 05 a 12) 

14 Odpady  organických rozpouštědel, chladiv  a  hnacích médií  (kromě odpadů 

uvedených ve skupinách 07 a 08) 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené  

17 Stavební a demoliční odpady (včetně zeminy z kontaminovaných míst) 

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z  výzkumu s nimi 

souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích 

zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) 

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z 

čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a 

z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a  podobné živnostenské,  

průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného sběru 



vyhlášky ostatních ministerstev 
 115/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o   

 podrobnostech nakládání s obaly  

 99/1992 Sb. Českého báňského úřadu o zřizování,  

 provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 

 ukládání odpadů v podzemních prostorech  

              - Podrobnosti ukládání odpadů v podzemních úložištích 

Zákon o obalech (477/2001 Sb.) 66/2006 Sb. – poslední znění: 

  podmínky pro obalové materiály… 

  limity pro obsah látek (Cd, Pb, CrVI.) 

  zajištění recyklovatelnosti 

  co musí obal obsahovat (označení nebezpečnosti) 

376/2001 Sb. O hodnocení nebezp. vlastností odpadů 
- Postup při hodnocení, popis N-vlastností odpadu 



POŽADOVANÝ ROZSAH RECYKLACE A VYUŽITÍ OBALOVÉHO ODPADU 

(dle zákona 477/2001 Sb.)  

A: recyklace  

B: celkové využití 

 
   31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

OBALY z  A B A B A B A B A B A B A B A B 

   % % % % % % % % % % % % % % % % 

papíru 70 70 70 70 70 70 70 70 

skla 70 70 70 70 70 70 70 70 

plastů 27 27 27 45 45 45 45 50 

kovů 50 50 50 51 52 52 52 55 

dřevo 15 15 15 15 15 15 15 15 

CELKEM 55 60 55 60 55 60 65 70 65 70 65 70 65 70 70 80 



Označení nebezpečnosti výrobku na obalu 

Co z označení vyplývá? 

R(risk)-věty a S(safety)-věty (nově Hazard-věty a Precaution-věty) 

Označování nebezpečných chemických látek s cílem zajistit bezpečné 

používání a vytváření bezpečného prostředí na pracovišti. 

Jak zajistit označování nebezpečných výrobků (např. chem. látek) při 

nakládání s nimi? 

Mezinárodní standardy! 



R 1  Výbušný v suchém stavu 

R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni či zapálení 

R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo 

působením jiných zdrojů zapálení 

R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny 

R 5 Zahřívání může způsobit výbuch 

R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu 

R 7 Může způsobit požár 

R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár 

R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem. 

„R“ věty – popis nebezpečnosti výrobku …např. 

Jednoduché R-věty (R1 – R68) „vyznačují jeden druh rizika spojeného 

s danou látkou“ 

Složené R-věty – např.: R39/23/25: Toxický, nebezpečí velmi vážných 

nevratných účinků při vdechování a při požití 



„S“ věty – popis ochranných opatření nutných k  

 eliminaci nebezpečných vlastností výrobků 

Uchovávejte mimo dosah dětí 

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....      

(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor) 

Používejte vhodné ochranné rukavice 

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou, vyhledejte lékaře 

Zabraňte styku se vzduchem 

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení 

Skladujte na dobře větraném místě 

Zahrnují obecná a preventivní bezpečnostní opatření, opatření po 

nehodě nebo úrazu, podmínky skladování a řešení odpadu. Např. 

Opět existují jednoduché a složené S-věty (ty umožňují spojit více 

bezpečnostních opatření do věty jediné). 



přehled podat do 15.2.! OÚ (viz výše) 

Kdo? původci 50kgN/50t odpadu za rok 

Plány odpadového hospodářství 

Co ještě vyplývá ze zákona o Odpadech? 

- za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku 

odpadů a nakládání s nimi podle zákona o Odpadech 
Proč? 

 

Kdy? 

Co? 

- vždy při změně podmínek, jinak a)+b) na 10let, c) na 5 let 

Povinnost evidence odpadů 

a) POH ČR (MŽP) – 2015-2024 

b) POH Krajů ČR (vychází z POH ČR) 

c) POH Obcí (původců) produkce 10t N/1000t OO za rok 

- obsahuje část analytickou, závaznou a směrnou             

a)+b) – mapová a grafická část; v souladu s nadřazeným POH 

Hlaseni_odpady.pdf


Přehled vybraných cílů v Plánu odpadového hospodářství ČR 

Hlavní priority odpadového hospodářství ČR:  

1. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí  

2. Dodržování hierarchie nakládání s odpady  

3. Předcházení a omezování vzniku odpadů  

4. Opětovné použití výrobků s ukončenou životností  

5. Kvalitní recyklace a využití materiálově využitelných odpadů  

6. Maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické, biologické) ve 

vazbě na zemědělství, energetiku, stavebnictví  

7. Zásadní omezení skládkování v ČR až definitivní zákaz skládkování od 2023  

8. Energetické využití SKO  

9. Optimalizace nakládání s BRKO a ostatním BRO na území ČR  

10. Tříděný sběr přinejmenším pro odpady z: papíru, kovu, plastu a skla do 2015  

11. Optimalizace odp. hospodářství s ohledem na ekonomickou a sociální udržitelnost  

12. Zajištění dlouhodobé stability odpadového hospodářství v regionech i v rámci ČR 

 

krátkodobé priority (pol. r. 2015 - pol. r. 2017)  

střednědobé priority (od pol. r. 2018 – r. 2020)   

dlouhodobé priority (od r. 2021 – r. 2024)  



Které z aut na obrázku převáží odpad? 

Mezinárodní označení vozidel při přepravě odpadů. 



České technické normy nejsou závazné, ale odkazují se 

na ně vyhlášky! 

zejména stěžejní norma : 

ČSN 83 80.. - Skládkování odpadů… 

83 8030 – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

 skládek 
(termíny a definice, rozdělení skládek podle druhu skládkovaných 

odpadů, podklady a podmínky pro navrhování skládek, umístění a 

vybavení skládek,) 

83 8032 – Těsnění skládek 
(úprava podloží, skladba těsnícího systému a požadované vlastnosti 

materiálů, ochrana proti poškození, způsob pokládky těsnění, 

kontrola jakosti prací a funkce těsnícího systému skládky,...)  

Krom zákonů a vyhlášek rovněž… 



83 8033 – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 
(systém nakládání s průsakovými vodami - kapacita prvků systému 

průsakových vod, použité materiály, návrh/dimenzování drenážního 

syst., zneškodňování průsakových vod ze skládky, kontrola výluhu...) 

83 8035 – Uzavírání a rekultivace skládek 
(prostorové řešení skládky, opatření k zachycení skládkového plynu, 

uzavírací vrstvy skládky – návrh skladby, odvodnění povrchu, 

rekultivační vrstva, zakládání a ošetřování travních a dřevinných 

porostů, přehled vhodných rek. druhů/směsí...) 

83 8036 – Monitorování skládek 
(předmět a časový průběh monitorování, sledované jevy, četnost...) 



Vyhlášky s místní platností 
→ týkají se podrobností sběru a svozu odpadů - provedení, cen služeb...  

A to stále ještě není všechno… 

ČSN 83 8001 – Názvosloví odpadů 
(veškeré termíny z oblasti odpadového hospodářství) 

…dále rovněž : 

ČSN 75 3310 – Odkaliště 
(pro odkaliště=tekuté odpady je to totéž, co je pro skládky 83 80..) 

TNO (odvětvová technická norma) 83 8039 

Skládkování odpadů – Provozní řád skládek 
(pokyny pro sestavení provozního řádu skládky – viz Skládkování) 



Ostatní legislativa životního prostředí… 

Zákon o životním prostředí : 

  zcela obecně (pojmy, znečišťování, ochrana ŽP) 

Zákon o ochraně přírody a krajiny : 

  chráněná území, chráněné organizmy, kácení   

  stromů, orgány st. správy, pokuty 

Zákon o vodách : 

  nakládání a využívání vod, ochrana zdrojů, havárie  

  vodní toky a díla, povodňová ochrana, poplatky 

Zákon o ochraně ovzduší : 

  zdroje znečišťování ovzduší, emisní limity,   

  poplatky za znečištění, ochrana ozónu a klimatu   

…aneb: S jakými zákony může nastat v OH konflikt? 



Zákon o lesích : 

  kategorie lesů, hospodaření v lesích (těžba)   

  zakázané a povolené činnosti, přestupky + pokuty 

Zákon stavební : 

  územní plánování, umisťování staveb, stavební povolení, 

  údržba a odstranění staveb, sankce, vyvlastnění 

Zákon o integrované prevenci znečištění : 

  povinnosti provozovatelů zneč. zařízení, povolení  

  integrovaného znečištění, registr znečištění 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí EIA : 

  hodnocení vlivu projektů (koncepcí) na ŽP,   

  posouzení vhodnosti realizace záměru  



Důležité je sledovat vývoj legislativy… 
…aneb: co nového nás čeká v OH v budoucnu? 

Zákon o odpadech 185/01 Sb. byl již 17x! novelizován 

→ proto MŽP připravuje nový zákon, který se nyní projednává 

 (již od roku 2010!!!) 

Proč zákony měnit??? 

1) Mění se problémy např. složení odpadu (OEEZ) 

2) Nutnost slaďovat naši legislativu s Evropskou... (právní předpisy ES) 

3) Po určité době je to nezbytné!  

Proč to tak dlouho trvá??? 

1) Zákony jsou multidisciplinární (změna ovlivní i legisl. zdravotní...) 

2) Zákony jsou politická záležitost (volby, strany, lobbisté...) 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=730  
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http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=730
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=730
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=730
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=730
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=730
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=730


Ministerský NÁVRH zákona o odpadech 

Jaké „novinky“ můžeme čekat? 

1) Snazší třídění 

2) Transparentnější platby občanů 

3) Zpřísnění ukládání odpadu na skládku 

4) Zlepšení zpětného odběru 

5) Zvýšení míry kompostování 

6) Zjednodušení pro podnikatele 

Ad 1 – třídění – JIŽ PLATÍ 

Od účinnosti zákona obce musí občanům umožnit třídění              

(papír, sklo, plast, kovy, nápoj.kartony, BRKO*) 

*zejm. o bioodpadu  malá kapacita → 2007 na skládku o 25% více než 

povoluje směrnice ES (nejprve u RD, sídliště od r.2013) 



Ad 2 – transparentní platby občanů 

Motivovat ke snižování množství (dnes 90% obcí paušální platba)  

Proto platby (ob/rok)  pevná částka (až 250,-) + pohyblivá (až 750,-)  

→ platí se dle skutečného množství 

Ad 4 – snazší zpětný odběr 

baterie, elektroodpad, pneumatiky, oleje... stále problém, N! 

Proto zvýšit počet míst (obchody >200m2 pro elektro, pneu a oleje obce 

s rozšířenou působností...) 

Ad 3 – ukládání odpadů na skládku (stále ½ KO!) 

Stále převládá, je neefektivní (oproti spalování, recyklaci vč.kompostu) 

Proto platby za skládkování porostou ??? Brání se skládkaři i Svaz obcí 

(poplatky za skládkování jsou i příjmem obecních rozpočtů) 

Platit i za odpad pro technické zabezpečení skládek 



Ad 6 – podnikatelé 

Administrativa zdržuje – hlášení o produkci odpadů ... 40% hlášení 

zahrnovalo 1,5% odpadu! 

Proto zjednodušení → roční hlášení jen subjekty s produkcí  >100kg N 

(dříve 50kg), nebo 100t (dříve 50t) 

+další: 

Zákaz poskytování plast.tašek prodejci „zdarma“ (ČR 3mld tašek /rok) 

Rozšíření N vlastností odpadů a látek činících odpad N! 

Nepodpořit zálohování PET lahví (MŽP Drobil x exministr Bursík) 

Ad 5 – zvýšení míry kompostování 

obec musí zajistit oddělený sběr odpadu ze zeleně (veřejná zeleň i zeleň 

od občanů), po zkompostování aplikovat na veřejnou zeleň v obci 

zjednodušení povolení k provozování malých zařízení na využívání BRO 

do 10 t/rok pouze s kladným vyjádřením OÚ s rozšířenou působností 



Doporučené odkazy 

http://www.mzp.cz/cz/legislativa aktuální i připravovaná leg. ŽP 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx  sbírka z. ČR 

Závěr 

 legislativa se samozřejmě dotýká i OH (zvláštní odpadová i 

obecná environmentální) 

úroveň předpisů: mezinárodní→národní→místní 

základem jsou zákony, k nim se váží vyhlášky a normy → jsou 

průběžně novelizovány, proto není důležité číslo, ale název! 

NUTNÝM PŘEDPOKLADEM úspěchu je pročtení předpisů v 

jejich aktuální! podobě 

http://www.mzp.cz/cz/legislativa
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