
Věcné záměry zákonů 
odpadového hospodářství  

a 
Surovinová politika z pohledu MŢP 

JAROMÍR MANHART 
Ochrana ovzduší ve státní správě 

Hustopeče / VZ Ekomonitor 
9. – 10. 11. 2011 

 



NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

• reakce na vývoj OH v ČR a v ES 

• praktická potřeba 

• zavedení nových definic 

• návrh odchylek od současné právní 
úpravy 

• osvědčená bezproblémová úprava 
zanechána 



PODKLADY VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ OH 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

• současné prováděcí předpisy 

• rámcová směrnice ES 
č. 2008/98/ES promítnutá novelou 
č. 154/2010 Sb. 

• Rozšířené teze rozvoje OH v ČR 
schválené vládou 25. srpna 2010 

• nekompatibilita definic, nepřehlednost 



STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

• Aktualizovaná Státní politika životního 
prostředí - MŽP 

• Aktualizace Státní surovinové 
politiky ČR v přímé návaznosti na 
aktualizaci Státní energetické 
koncepce – MPO 

• Politika druhotných surovin – MPO  



ROZDĚLENÍ ZÁKONA 

ZÁKON O ODPADECH 

 

ZÁKON O ZPĚTNÉM ODBĚRU 



HLAVNÍ MYŠLENKY NOVÉHO OH 

• dodržení hierarchie nakládání 
s odpady ES 

• materiálově dále nevyužitelný SKO využít  

• odklonu biologicky rozložitelného KO od 
skládkování 

• podpora výstavby zařízení na 
energetické vyuţití KO 

• minimálně vytřídit v obcích papír, plasty, 
sklo, kovy a biologicky rozložitelný odpad 



HLAVNÍ MYŠLENKY III 

• předcházet vzniku odpadů 

• stanovit kritéria pro vedlejší 
produkty 

• stanovit podmínky a pravidla pro 
situace, kdy se věc odpadem 
nestává a kdy movitá věc, která 
naplnila definici pojmu odpad, 
odpadem přestává být.  

 



SNÍŢENÍ OBJEMU BRKO NA SKLÁDKY 
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PROJEKTY 15. VÝZVY OPŢP 

3 projekty ZEVO 

  kapacita 437 tis. t KO/rok 

  podpora FS cca 5,54 mld. Kč 

 

5 projektů MBÚ 

  kapacita 280 tis. t KO/rok 

  podpora FS cca 896 mil. Kč 

 

Čerpání výdajů do konce roku 2015 



ZAMĚŘENÍ OH 

Základními principy v této oblasti jsou 
zejména: 

- princip znečišťovatel platí, 

- princip prevence, 

- princip odpovědnosti původce nebo 
navzájem související principy 
soběstačnosti a blízkosti v rámci využití 
a odstranění odpadu. 

Návrh zákona je s nimi v souladu. 



Harmonogram legislativních prací 

19. září    Rada pro OH 

nyní     VPŘ 

½ listopadu  MPŘ 

31. 3. 2012   věcné záměry do vlády 

30. 9. 2012  nové § zákony do vlády 

1. 1. 2014   platnost nových zákonů 

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

Zpracovatel návrhu:  

Institut pro udržitelný rozvoj měst a 
obcí, o.p.s, Praha   

 

Návrh dopracován MŽP – leden 2012 

 

Externí diskuse nad návrhem POH od 
ledna/února 2012 



POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN I 

2012 - 2030 

Zpracovávána MPO  

Team odborníků a pracovní skupiny 

Kovy, papír, plasty, sklo, stavební 
hmoty, VEP, pneu, aku, baterie, 
vozy a elektro na konci své 
životnosti 



POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN II 

Snížení energetické a materiálové 
náročnosti průmyslu  

Snížení emise z průmyslové činnosti 

Opětovné přepracování 

Využití energetického potenciálu 
surovin a výrobků bez efektivního 
materiálového využití 



POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN III 

Druhotné suroviny ČR: 

- železný šrot a odpad neželezných 
kovů, sběrový papír, skleněné 
střepy, použité textilie, dřevo a 
použité plasty 

 

DEFINICE druhotné suroviny  



POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN IV 

Druhotná surovina 

Vedlejší produkt 

Odpad / Neodpad 

Odpad 

 

Legislativní vymezení – EU / ČR 

Možnosti řešení 



 

Děkuji Vám za pozornost 

267 12 2109 

jaromir.manhart@mzp.cz 


