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Aktuální změny legislativy OH 
2013 

 

 Zákon č. 169/2013 Sb. (novela zákona o odpadech) 
 účinnost  1. 10. 2013 (1.1.2014/1.10.2014)  

  
 Nařízení vlády č. 181/2013 Sb. (novela nařízení vlády o 

POH) 
 prodloužena platnost stávajícího POH do konce roku 2014  
 

 Vyhláška č. 178/2013 Sb. (novela vyhlášky č. 352/2005 
Sb.) 
 solární panely - účinnost od 28. 6. 2013  
 

 Vyhláška č. 93/2013 Sb. (novela vyhlášky č. 294/2005 
Sb.) 
 transpozice směrnice Rady 2011/97/EU - pravidla pro 

dočasné skladování kovové rtuti na skládce  



Připravovaná legislativa OH  
 

 Novela zákona o odpadech 

 transpozice nové směrnice 2012/19/EU 

 úprava části 8 zákona o odpadech 

 transpoziční termín: 14. 2. 2014 

 projednáváno, před MPŘ 

 

 Novela zákona o obalech 

 nastavení cílů na období 2013 – 2015 

 transpozice směrnice 2013/2/EU 

 transpoziční termín: 30. 9. 2013 

 předloženo vládě ČR – zařazeno na programu 13.11.2013 



Připravovaná legislativa OH  
 

 Úprava prováděcích právních předpisů v souvislosti se 
zákonem č. 169/2013 Sb. (novela zákona o odpadech) 

 novelizace vyhlášek 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. – po MPŘ 

 novelizace vyhlášky 352/2008 Sb. (autovraky) – před MPŘ 



Připravovaná legislativa OH  

 

 Novela zákona o odpadech a prováděcích práv. 
předpisů 
 nesprávná transpozice rámcové směrnice o odpadech 

(EU Pilot) 
 termín do pol. 2014    

 
 



Věcné záměry nové legislativy OH a 
zpětného odběru 

 

 

 Zákon o odpadech. 

 Zákon/zákony o zpětném odběru (baterie, 
pneumatiky, elektrozařízení, vozidla s ukončenou 
životností, další komodity?). 

 
• Pracovní skupiny k jednotlivým záměrům (na 

platformě memoranda o spolupráci s HK ČR, SPD ČR, 
MPO). 

• Předpoklad jednoho předpisu k oblasti zpětného 
odběru.  
 

• Legislativní plán vlády: 12/2013. 



POH ČR   

Základní strategický dokument OH, nástroj pro řízení 
odpadového hospodářství ČR, realizaci dlouhodobé strategie 
OH ČR.  

Vztahuje na nakládání se všemi odpady, které jsou v gesci 
zákona o odpadech a dalších zákonů (obaly). 

Rozsah - § 42 zákona o odpadech (programy předcházení 
vzniku odpadů, vyhodnocení stavu OH, závazná část, 
směrná část). 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH, změna 473/2009 
Sb., 181/2013 Sb.  

NV č. 181/2013 Sb. (POH prodloužen do konce r. 2014). 

Nelze připustit stav bez POH ČR. 



Příprava nového POH ČR 

Současný stav:  

 Dokončování prognózy produkce KO a prognózy nakládání s 
KO pro roky 2014 – 2024. 

 Zadávání Ekonomické analýzy dopadů stanovených cílů POH 
ČR. 

 Zadávání zpracování dokumentace SEA pro POH ČR. 

 Následovat bude meziresortní připomínkové řízení. 

 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA, 
cca 8 měsíců). 

Vyhlášení nařízením vlády (účinnost od 1. 1. 2015). 

  
 
 

 



Program předcházení vzniku odpadů ČR 
 

Směrnice o odpadech 2008/98/ES – čl. 29, čl. 30.  

Povinnost pro členské země vypracovat programy předcházení 
vzniku odpadů do 12. 12. 2013. 

 

Programy:  

Samostatně, nebo součást POH, nebo součást jiné politiky. 

Musí obsahovat: 

 cíle, 

 stávající opatření, 

 kvalitativní a kvantitativní kritéria pro sledování cílů. 
 

Vyhodnocení a případná revize jednou za 6 let.  



Základní struktura Programu 

• Analytická část: 
–  strategický a legislativní rámec,  

–  výchozí situace v naplňování opatření a kroků 
 souvisejících s problematikou předcházení vzniku 
 odpadů,  

–  základní analýza situace u vybraných toků odpadů.  
 

• Návrhová část:  

–  cíle, 

–  opatření k naplnění cílů, 

–  indikátory. 

 



Postup přípravy Programu  

Zpracování podkladu MŽP - červenec 2013 

Vnitřní připomínkové řízení - srpen 2013 

Projednání na poradě vedení MŽP - 1. října 2013 

Meziresortní připomínkové řízení –  do 31. října 2013 

Vypořádání připomínek – listopad 2013 

Předložení na vědomí vládě ČR – prosinec 2013 

Předložení EK – do 12. prosince 2013 

Nutné zohlednění v novém POH ČR  

 

 



 

Děkuji za pozornost. 
 

 

 

 

 


