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Novelizace vyhlášek č. 383/2001 Sb.,
č. 294/2005 Sb. a č. 94/2016 Sb. v
návaznosti na novelu z.č. 45/2019 Sb.

Novelizace vyhlášek
§ Vyhláška č. 199/2019 Sb. – novelizace vyhlášky č. 94/2016 Sb
§ Vyhláška č. 200/2019 Sb. - novelizace vyhlášky č. 383/2001 Sb.
a vyhlášky č. 294/2005 Sb.
§ V návaznosti na novelu z.č. 45/2019 Sb., který provádí adaptaci
na nařízení EU 2017/852 o rtuti a nařízení EU 2017/997 kterým
se mění příloha III směrnice 2008/98/ES (ekotoxicita)
§ Stanoveny specifické povinnosti pro ohlašování rtuti a jejího
zpracování. Nastaveny podmínky pro trvalé uložení rtuti.
§ Upravena možnost provádět hodnocení ekotoxicity výpočtovou
metodou. Při provedení zkoušky má zkouška přednost.
§ Zákon č. 45/2019 Sb. rovněž navýšil úroveň zpětného odběru
pneumatik na 70 % s účinností od 2020.

Začátek uplatňování povinností podle
vyhlášky č. 210/2018 Sb.

Novelizace vyhlášky č. 321/2014 Sb.
§ Novelizace vyhlášky č. 321/2014 Sb. rozsah
soustřeďování odpadů v rámci obecního systému.

zajištění

§ Povinnost pro obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování
BRKO alespoň rostlinného původu po celý rok. Od května 2019.
Fakticky nová povinnost nastupuje až od letošního listopadu.
§ Zavedena povinnost pro obce zajistit místa pro oddělené
soustřeďování jedlých olejů. Od ledna 2020.
§ Povinnost zajištění je splněna, pokud je zajištěno alespoň jedno
místo, kam mohou obyvatelé odděleně odkládat.

Vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích pro
znovuzískanou asfaltovou směs

VYHLÁŠKA č. 130/2019 Sb.
Účinnost od 1. června 2019
ZAS do 25 PAU mg/Kg.
§ Vedlejší produkt přímo u původce pokud byla
ovzorkována před vybouráním.
§ Konec odpadu – pokud jde o kry nebo neprovede
vzorkování, v recyklačním zařízení může přestat být
odpadem.
§ Vybourané kry jsou odpadem až do okamžiku jejich
podrcení na recyklačním centru. Výjimka - můžou být VP,
pokud jdou přímo na obalovnu.
ZAS do 300 PAU mg/Kg nebo nevzorkovaná z vrstvy
vybudované po roce 2000.
§ Využití jako odpad v obalovně provozované podle 14/1.
Nebo jako vedlejší produkt na místě za studena.
ZAS nad 300 PAU mg/Kg nebo nevzorkovaná.
§ Pouze jako vedlejší produkt na místě za studena.
§ Přechodné období pro ZAS vybouranou před účinností
vyhlášky nastaveno do konce srpna.

Posun přechodného období vyhlášky
č. 437/2016 Sb.

LIMITY PRO POUŽITÍ KALŮ NA ZPF
§ Vyhláška mimo jiné změnila mikrobiologická kritéria pro
použití kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě.
§ Místo dosavadní kategorie I a II zavedeny jednotné limity
odpovídající nařízení o vedlejších živočišných produktech.
§ Nastaveno přechodné období do konce letošního roku.
§ Aktuálně
ale
provozovatelé
čistíren
upozornili
nedostatečné množství technologií na úpravu kalů.

na

§ Rozhodnuto o posunu přechodného období na konec roku
2023.
§ Vyhláška byla aktuálně předložena Legislativní radě vlády.

Nové zákony v odpadovém hospodářství

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
EVROPSKÉHO BALÍČKU
§ Balíček k oběhovému hospodářství. Transpozice do 24
měsíců od přijetí – 7. červenec 2020.
§ Platnost nového zákona o odpadech, zákona o vybraných
výrobcích s ukončenou životností, novely zákona o obalech a
změnového zákona červenec 2020, účinnost leden 2021.
§ Aktuálně prošlo legislativní radou vlády.
§ Evropské cíle: recyklace komunálních odpadů - 55% v roce
2025, 60% v roce 2030, 65% v roce 2035. Skládkování:
2030 – zákaz využitelných odpadů, 2035 – nejvýše 10%
komunálních odpadů.
§ Povinné cíle na vytřídění recyklovatelných složek v obcích.

SKLÁDKOVÁNÍ
§ Vyhláškou bude vymezeno, jaké odpady a materiály
mohou být využívány jako TZS.
§ Od roku 2030 bude zakázáno skládkovat odpady s
výhřevností vyšší než 6,5 MJ/kg v sušině a biologická
stabilita AT4 10mg O2 Do 2030 bude u těchto odpadů
navyšován poplatek.
§ Omezení skládkování se nevztahuje na odpady vzniklé v
rámci řešení krizové situace podle krizového zákona.
§ Další výjimka je nastavena na případ odstávky zařízení, do
kterého je odpad běžně předáván. (v takovém případě
poplatek 1 850 Kč)

SKLÁDKOVÁNÍ – POPLATEK
§ Nezpoplatněné TZS včetně neodpadních materiálů může
dosahovat pouze 25 % hmotnosti uložených odpadů.
§ Odpady vzniklé v rámci řešení krizové
krizového zákona nepodléhají zpoplatnění.

situace

podle

§ Různá výše pro odpady, které bude zakázáno skládkovat,
pro zbytkové odpady a pro průmyslové odpady, které není
možné využít.
§ Poplatek za NO bude naopak snížen na 2 000 Kč.
Dílčí základ poplatku za
ukládání
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SKLÁDKOVÁNÍ – POPLATEK - SLEVA
§ Obec,
která
dosáhne
stanovené
úrovně
vytřídění
recyklovatelných složek odpadu bude v následujícím roce
platit za využitelný odpad jako za zbytkový.
§ Pokud bude obec chtít využít slevy, bude muset ohlásit
produkci a nakládání s odpady, i pokud je podlimitní.
§ Do odděleně soustřeďovaných primárně započítávány: papír,
plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelné odpady.
§ Jako základ počítán cely komunální odpad, produkovaný
obcí.
§ Vyhláška umožní započítávat další odpady a naopak ponížit
základ například odečtem popelu.
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Transpozice směrnice o jednorázových
plastech

SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH
§ Snížení spotřeby (čl. 4): Prokazatelné snížení spotřeby u
plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků.
§ Zákaz uvádění na trh (čl. 5): plastové vatové tyčinky,
příbory (nože, vidličky, lžíce, tyčinky), talíře, brčka,
míchátka, tyčky k balonkům. Nádoby na potraviny,
kelímky, nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu.
Produkty z oxodegradabilních plastů (kompletní zákaz).
§ Požadavky na výrobky (čl. 6): nádoby na nápoje (do 3 l)
pouze s pevně přichyceným víčkem.
§ Požadavky na výrobky (čl. 6): povinný recyklovaný obsah
§ 25% recyklovaného PET od roku 2025 pro nápojové
láhve, které se vyrábějí z PET jako hlavní složky (průměr
pro všechny láhve);
§ 30% recyklovaného plastového obsahu od roku 2030
všechny plastové nápojové láhve (průměr pro všechny
láhve).

SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH
§ Požadavky na označování (čl. 7): hygienické vložky,
tampóny, aplikátory tampónů, vlhčené ubrousky, tabákové
výrobky s filtry, nápojové kelímky – informace týkající se
správného nakládání s odpady, informace o negativních
dopadech litteringu.
§ Rozšířená odpovědnost výrobců (čl. 8): 3 skupiny výrobků nádoby na potraviny), nápojové kelímky, lehké plastové
tašky – vlhčené ubrousky, balonky - tabákové výrobky s
filtry – různá úroveň EPR.
§ Oddělený sběr (čl. 9): nápojové láhve včetně jejich víček do
3 l : 2025 - 77%, 2029 90%.
§ Zvyšování povědomí (čl. 10): – informace pro spotřebitele –
dostupnost alternativ, negativní dopad litteringu a ostatních
nesprávných způsobů nakládání s odpady, negativní vliv na
kanalizační síť.
§ Rybolovná zařízení obsahující plasty: povinnost EPR a
zvyšování povědomí.

SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH
§ Platnost směrnice – 3. červenec 2019
§ Transpozice – 24 měsíců – do 3. července 2021.
§ Bude připraven samostatný zákon a novelizace dalších
zákonů.
§ Čl. 5 - zákaz uvádění na trh a zákaz oxodegradabilních
plastů – od 3. července 2021,
§ Čl. 6 (1) – pevné přichycení víčka k láhvi – od 3. 7. 2024,
§ Čl. 7(1) – požadavky na označování – od 3. 7. 2021,
§ Čl. 8 – rozšířená odpovědnost výrobců – do 31. 12. 2024.
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