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SCHVÁLENÝ BALÍČEK K OBĚHOVÉMU
HOSPODÁŘSTVÍ – LEGISLATIVNÍ ČÁST
 Balíček k oběhovému hospodářství - změny odpadové legislativy byly
publikovány v Oficiálním věstníku Evropské unie 14. června 2018:

Směrnice, která mění směrnici o odpadech - 2018/851/EU,
Směrnice, která mění směrnici o obalech - 2018/852/EU,
Směrnice, která mění směrnici o skládkách odpadů - 2018/850/EU,
Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s
ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a
odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních – 2018/849/EU.

BALÍČEK K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
SMĚRNICE O ODPADECH
 Směrnice o odpadech :
 Priorita – komunální odpady a systémy tříděného sběru.
 Posílení primárního tříděného sběru složek komunálních odpadů.
 Definice – komunální odpad, stavební odpad, biologický odpad, potravinový odpad,
nikoli nebezpečný odpad, zasypávání, materiálové využití a další.
 Cíl pro recyklaci komunálních odpadů:
55% v roce 2025, 60% v roce 2030 a 65% v roce 2035.
 Povinné třídění bioodpadu – zavést do 31. 12. 2023.
 Povinné třídění textilu – zavést do 1. ledna 2025.
 Povinné třídění nebezpečných složek komunálních odpadů – zavést do 1. ledna
2025.
 Prevence vzniku odpadů.
 Potravinový odpad – zlepšení sledování, opatření k redukci, do konce 2023 návrh na cíl.
 Požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobců.
 Výpočtové metody úrovně recyklace a měřící bod pro recyklaci.

BALÍČEK K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
SMĚRNICE O SKLÁDKÁCH
 Směrnice o skládkování odpadů:

 Priorita – výrazné omezení skládkování odpadů, zejména komunálních odpadů.
 Definice – přímé odkazy na směrnici o odpadech u hlavních pojmů.
 Výpočtové metody úrovně skládkování.
 2 cíle omezení skládkování odpadů

Členské státy usilují o zajištění toho, aby od roku 2030 nebyl přijímán na
skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo jinému využití, zejména
komunální odpad, s výjimkou odpadu, u něhož skládkování vede k nejlepšímu
výsledku z hlediska životního prostředí v souladu s článkem 4 směrnice
2008/98/ES.
Cíl pro skládkování komunálních odpadů - 10% z produkce komunálních
odpadů v roce 2035 bude možné uložit na skládku.

BALÍČEK K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
SMĚRNICE O OBALECH
 Směrnice o obalech:
 Definice – kompozitní obal, opakovaně použitelné obaly.
 Navyšování cílů recyklace – celkových i pro jednotlivé obalové složky.
 Nový cíl pro hliníkové obaly.
 Výpočet cílů recyklace – vstup do finální recyklace nebo výstup z třídění.
 Cíle pro obalové materiály:
 Nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových
odpadů recyklováno,
2025 - 50 % plastů; 25 % dřeva; 70 % železných kovů; 50 % hliníku; 70 % skla;
75 % papíru a lepenky.
 Nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 70 % hmotnosti veškerých obalových
odpadů recyklováno,
2030 - 55 % plastů; 30 % dřeva; 80 % železných kovů; 60 % hliníku; 75 % skla;
85 % papíru a lepenky.

NOVÝ BALÍČEK K OBĚHOVÉMU
HOSPODÁŘSTVÍ - 2018

NOVÝ BALÍČEK K OBĚHOVÉMU
HOSPODÁŘSTVÍ – LEDEN 2018
 EU Strategy for Plastics in the Circular Economy
 Communication on the Interface between chemicals, products and
waste legislation
 Monitoring framework for the circular economy
 Proposal on Port Reception Facilities
 Report on critical raw materials
 Report on oxo-plastics
 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

BALÍČEK K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
2018 – SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH
PLASTECH
 Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na
životní prostředí (směrnice o jednorázových plastech) – 28. května 2018
Zveřejněna 28. května 2018 - COM(2018) 340 final
Vychází ze Strategie pro plasty v oběhovém hospodářství.
Zcela nová směrnice.
10 skupin jednorázových plastových výrobků + rybářské sítě a zařízení.

 Legislativní proces
Spolurozhodování
Vyjednávání na úrovni Radou a Evropským parlamentem.
EP – plénum v říjnu 2018.
Schválení – v první polovině 2019 (?) – priorita EK, AT PRES, EP.

SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH
PLASTOVÝCH VÝROBCÍCH
 Zákaz některých plastových výrobků: Pokud existují dostupné a cenově
přijatelné alternativy, bude prodej plastových výrobků na jedno použití
zakázán. Zákaz se bude vztahovat na plastové vatové tyčinky, příbory, talíře,
brčka, míchátka a tyčky k balonkům, které budou muset být vyrobeny
výlučně z udržitelnějších materiálů. Nápojové obaly na jedno použití
obsahující plasty budou na trhu povoleny pouze v případě, že jejich uzávěry
a víčka zůstanou připevněny k nádobě.
 Cíle snížení spotřeby: Členské státy budou muset omezit používání
plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků. Mohou například
stanovit vnitrostátní cíle pro snižování spotřeby, poskytovat v místě prodeje
alternativní produkty nebo zajistit, aby plastové výrobky na jedno použití
nebyly nabízeny bezplatně.

SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH
PLASTOVÝCH VÝROBCÍCH
 Povinnosti pro výrobce (EPR): Výrobci se budou podílet na nákladech
spojených s nakládáním s odpady a úklidem a také s osvětovými opatřeními,
pokud jde o nádoby na potraviny, sáčky a obaly (např. od bramborových
lupínků a cukrovinek), nápojové obaly a kelímky, tabákové výrobky s filtry
(např. cigaretové nedopalky), vlhčené ubrousky, balonky a lehké plastové
tašky.

 Cíle v oblasti sběru: Členské státy budou povinny do roku 2025 zajistit sběr
90 % jednorázových plastových lahví od nápojů.
 Požadavky na označování: Některé produkty budou muset mít jasné a
standardizované označení, které obsahuje informace o tom, jak se má
odpad odstraňovat, o negativním dopadu výrobků na životní prostředí a o
přítomnosti plastů v nich. Jedná se o hygienické vložky, vlhčené ubrousky a
balonky.

SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH
PLASTOVÝCH VÝROBCÍCH
 Osvětová opatření: Členské státy budou povinny zvyšovat informovanost
spotřebitelů o negativních dopadech vyhazování plastů na jedno použití a
rybolovných zařízení a také o dostupných systémech pro opětovné použití a
možnostech nakládání s odpady ze všech těchto výrobků.
 Lovná zařízení: zavedení systémů odpovědnosti pro výrobce lovných
zařízení, která obsahují plasty. Výrobci těchto zařízení budou povinni hradit
náklady na sběr odpadu z přístavních zařízení pro příjem odpadu, jeho
přepravu a zpracování. Ponesou rovněž náklady na osvětová opatření.
Informace o nových pravidlech pro lovná zařízení.

SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH
PLASTOVÝCH VÝROBCÍCH – POZICE ČR
 Pozice schválena dne 26. 6. 2018.
 Pozice schválena v Poslanecké sněmovně a Senátu.
Přístup v hlavních oblastech
 Zákaz uvádění na trh – souhlas
 Snižování spotřeby – souhlas
 Rozšířená odpovědnost výrobců – nutnost značného zpřesnění.
 Cíl pro nápojové láhve – nutnost diskuse o legislativním ukotvení, úrovni cíle a
roku splnění.
 Označování výrobků – nutnost upřesnění.
 Osvětová opatření – souhlas.
 Pevné přichycení víčka k láhvi – spíše negativní postoj.

KAMPAŇ „#DOSTBYLOPLASTU“

„#DOSTBYLOPLASTU“
 Iniciativa MŽP #dostbyloplastu začala v březnu 2018 s cílem upozornit firmy i
zákazníky na možnosti, jak snížit používání jednorázových obalů.
 Smyslem je vytvořit pro zákazníky alternativy, které nebudou mít dopady na
životní prostředí, ani na jejich peněženky.
 MŽP uzavírá s firmami dobrovolné dohody, díky kterým dochází ke snižování
spotřeby plastů a jednorázového nádobí.
 13 firem: České dráhy, Benzina, CrossCafe, Dudes and Barbies, Ugo,
Bageterie Boulevard, Leo Express, Ikea, Starbucks, Costa Coffee, Lidl,
Fruitisimo a Česká zemědělská univerzita.

NOVÁ LEGISLATIVA
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
V ČR

PŘIJETÍ NOVÉ LEGISLATIVY ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ ČR
 Změny evropských směrnic budou promítnuty do:
nového zákona o odpadech (již projednáván 2015-2017),
nového zákona o výrobcích s ukončenou životností (již projednáván
2015 – 2017),
novely zákona o obalech (bude nově připravena).
 Transpoziční lhůta 24 měsíců (5. července 2020).
 Všechny návrhy do meziresortního připomínkového řízení.

 Účinnost – nejpozději červenec roku 2020 (vzhledem k transpoziční
lhůtě).

NÁVRH
NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH

10. HLAVNÍCH PRIORIT
NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH
1. Zlepšení naplňování hierarchie nakládání s odpady v ČR.
2. Maximální legislativní podpora zvýšení recyklace odpadů a oběhového
hospodářství.
3. Legislativní podpora pro další odklon využitelných a recyklovatelných
odpadů ze skládek.
4. Umožnit splnění povinností ČR ze směrnic EU.
5. Omezení nelegálního nakládání s odpady.
6. Sjednocení podmínek pro nakládání odpady a jejich lepší vymahatelnost.
7. Zpřehlednění přechodu odpad/neodpad.
8. Zpřísnění podmínek provozu mobilních zařízení.
9. Posílení ekonomických nástrojů k podpoře recyklace (poplatky za
ukládání odpadů na skládky).
10. Posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany
(systém PAYT).

DŮLEŽITÁ TÉMATA
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

KOMUNÁLNÍ ODPADY ČR (2017)






Produkce 5,6 mil. tun.
Produkce na obyvatele 537 kg.
Materiálové využití – 38% - pod úrovní průměru EU.
Energetické využití – 12% - pod úrovní průměru EU.
Skládkování komunálních odpadů – 45% (v roce 2015 47%) – nad
úrovní průměru EU.
 Ostatní nakládání – 5%
 Stejná situace jako v roce 2016.

NAVYŠOVÁNÍ RECYKLACE
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
 Nová legislativa odpadového hospodářství.
 Další posilování primárního tříděného sběru.
 Zavedení povinného tříděného sběru biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (od 2015) – celoročně (od 2019).
 Zavedení povinného tříděného sběru kovů (od 2015).
 Zavedení povinného tříděného sběru olejů a tuků (od 2020).
 Ekonomické nástroje podporující recyklaci – poplatek za skládkování
odpadů (Studie EEA - https://www.eea.europa.eu/publications/managingmunicipal-solid-waste).
 Spolupráce s obcemi.
 Finanční podpora z evropských a národních fondů.

OMEZOVÁNÍ SKLÁDKOVÁNÍ KO
 Zákaz skládkování vybraných odpadů
 V legislativě od roku 2014.
 Pro směsné komunální odpady, recyklovatelné a využitelné
odpady od roku 2024.
 Nejedná se o úplný zákaz skládkování.
 Zákaz příliš přísný nebo ojedinělý v EU?
 18 EU Member States adopted a ban** (AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR,
HU, HR, LT, LU, NL, PL, RO, SE, SL, SK, UK), as well as Norway
and Switzerland. (www.cewep.eu, prosinec 2017).

 Polsko – podle polské vyhlášky č. 1277/2015 – od roku 2016 zákaz
ukládání odpadů na skládky s výhřevností vyšší než 6 MJ/kg.
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EK KE SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ V ČR
 EC Recommendations (2012) – Increase progressively the existing
landfill tax to divert waste from landfill.
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FI
NAL.pdf
 Country report EK (2016) - The rate of tax on landfill is deemed too
low to support the waste hierarchy.
(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_czech_en.pdf.)

 Country report EK (2017) - Česká republika stále čelí značným
výzvám v oblasti životního prostředí, zejména pokud jde o
skládkování odpadů. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017european-semester-country-report-czech-en_0.pdf)
 Country report EK (2018) – Hlavním způsobem nakládání s
komunálním odpadem je i nadále skládkování.
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semestercountry-report-czech-republic-cs.pdf)

SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ V ČR – POHLED OECD
 Environmental Performance Review (2018):
 Poplatky za komunální odpady jsou příliš nízké na to, aby motivovaly
ke snižování množství odpadů a k recyklaci.
 Skládkování je levnější než energetické využití, což je v rozporu s
cílem podporovat recyklaci před energetickým využitím nebo
odstraněním.
 Přezkoumat zdanění související s odpady v souladu s hierarchií
nakládání s odpady.
 http://www.oecd.org/env/czech-republic-2018-9789264300958-en.htm
 http://www.oecd.org/env/countryreviews/OECD_EPR_Czech_Rep_Highlights_CZECH.pdf

EKONOMICKÉ NÁSTROJE
POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU
 Výše poplatku za ukládání odpadů na skládky
 500 Kč/tuna ostatní a komunální odpady.
 6200 Kč/tuna nebezpečné odpady.
 Od roku 2009 se výše poplatku nemění. Před rokem 2009 - každoročně
navýšení o 50 Kč u ostatních a komunálních odpadů.
 Pokud by byl poplatek pravidelně dále navyšován, tak v roce 2018 by
pro ostatní a komunální odpady činil 900 Kč/tuna.
 Nenavyšování od roku 2009 znamená zlevňování skládkování a
posilování konkurenční výhody skládkování oproti ostatním vhodnějším
způsobům nakládání s odpady.
 Nejedná se o poplatek hrazený obyvateli obci. Zvýšení poplatku za
skládkování neznamená zvýšení poplatku hrazeného obyvateli.

EEA 2012

EKONOMICKÉ NÁSTROJE
POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU
 Návrh nového zákona o odpadech – principy změny poplatku
 Nezvyšovat paušálně poplatek za ukládání na skládky pro všechny
odpady.
 Soustředit se na zásadní odklon využitelných a recyklovatelných
odpadů ze skládek.
 Zvýšení poplatku u recyklovatelných a využitelných odpadů.
 Ponechání nynější úrovně poplatku u tzv. zbytkového odpadu (odpad
nelze dále využít).
 Snížení poplatku za nebezpečný odpad (ČR má v porovnání s ostatními
zeměmi EU vysoký poplatek) + zákaz skládkování spalitelných
nebezpečných odpadů.
 Hodnocení dopadů zvolené varianty bude k dispozici k návrhu nového
zákona o odpadech.

POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA
SKLÁDKU
 Situace ve vybraných zemích EU:
 Polsko:
 140 PLN za tunu 2018 (33 €)
 170 PLN za tunu 2019 (40€)
 270 PLN za tunu 2020 (64€)
 Bulharsko
 40 BGN v roce 2017 (20€)
 45 BGN v roce 2018 (23€)
 57 BGN v roce 2019 (30€)
 95 BGN v roce 2020 (50€)

CEWEP 2018

SOUVISLOST SKLÁDKOVACÍHO
POPLATKU A RECYKLACE
 Studie Evropské agentury životního prostředí z roku 2013

 Zřejmá korelace mezi cenou skládkování a procentem recyklovaného
komunálního odpadu.
 Vyšší cena skládkování znamená, že je více komunálního odpadu
přesouváno do vyšších pater hierarchie nakládání s odpady.

 Vyšší cena skládkování podporuje recyklaci a kompostování.
 https://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solidwaste

TŘÍDÍCÍ SLEVA PRO OBCE
 Obce, které dosáhnou stanovených úrovní třídění, budou moci
dosáhnout na slevu z poplatku za ukládání odpadů na skládky.
 Poplatek za ukládání odpadů na skládky bude pro obce, které
dosáhnou stanovených úrovní třídění, zachován na stávající úrovni
500 Kč.
 Obcí se tak nemusí do roku 2024 zvyšování poplatku za ukládání
odpadu na skládky vůbec dotknout.
 Úrovně třídění budou nastaveny ambiciózně a tak, aby směřovaly k
dosažení nových recyklačních cílů podle směrnice o odpadech.

POPLATKOVÉ SYSTÉMY PRO OBČANY
 Sjednocení v zákoně o místních poplatcích.
 Možnosti:
 Paušální platba.
 Flexibilní systémy odvíjející se od skutečně produkovaného
množství (systémy „Pay as you throw“ – „Zaplať kolik vyhodíš“)
– platba podle množství nebo objednané kapacity.

NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA
O VYBRANÝCH VÝROBCÍCH
S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

ZÁKON O VYBRANÝCH VÝROBCÍCH S
UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ
 Rozsah zákona: elektrozařízení, autovraky, baterie a akumulátory,
světelné zdroje, pneumatiky.
 Transpozice nových požadavků směrnice o odpadech v oblasti systémů
rozšířené odpovědnosti výrobců.
 Splnění cílů směrnic EU ke zpětnému odběru.
 Podpora oběhového hospodářství v ČR.

ZÁKON O VYBRANÝCH VÝROBCÍCH S
UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ
 Rozšířená síť zpětného odběru.
 Sjednocení podmínek fungování kolektivních systémů (KS).
 Přísnější podmínky provozování KS.
 Vyšší kontrolovatelnost a dohled nad činností KS = transparentnost.
 Posílení kompetencí MŽP a ČIŽP.

NÁVRH NOVELY ZÁKONA
O OBALECH

NOVELA ZÁKONA O OBALECH
 Transpozice změn ve směrnici o obalech.
 Nové cíle pro roky 2025 a 2030.
 Nové cíle pro hliníkové obaly.
 Nové povinnosti pro autorizované obalové společnosti v rámci
rozšířené odpovědnosti výrobců.
 Standardizované náklady – pro potřeby vyrovnání cen a podílů na trhu
s obaly.
 Mechanismus finančního vyrovnání (clearing).

ZÁVĚRY

ZÁVĚRY
 V současnosti je schválena nová evropská legislativa (tzv. balíček k
oběhovému hospodářství):
odpady (důležité změny),
skládky (důležité změny),
obaly (důležité změny),
výrobky s ukončenou životností (drobnější úpravy).
 MŽP předloží do legislativního procesu:
Nový zákon o odpadech.
Nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
Novelu zákona o obalech.
 Nová legislativa – platnost nejpozději v červenci 2020 (účinnost 2021).

DĚKUJI ZA POZORNOST.
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
Odbor odpadů
Ministerstvo životního prostředí
jan.marsak@mzp.cz

