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NOVÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

NOVÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC
SCHVÁLENÉ ZÁKONY
•

Zákon o odpadech – č. 541/2020 Sb.

•

Zákon o výrobcích s ukončenou životností – č. 542/2020 Sb.

•

Změnový zákon – č. 543/2020 Sb.

•

Novela zákona o obalech – č. 545/2020 Sb.

•

Účinnost od 1. 1. 2021

NOVÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
Zákon o odpadech
•

Vyhláška o Katalogu odpadů - č. 8/2021 Sb.

•

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady – č. 273/2021 Sb.

•

Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším
produktem nebo přestává být odpadem - po MPŘ (přechodné
ustanovení ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.).

Zákon o výrobcích s ukončenou životností
•

Vyhláška o nakládání s výrobky s ukončenou životností – č. 16/2022
Sb.

•

Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou
životností – č. 345/2021 Sb.

Zákon o obalech

•

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech –
č. 30/2021 Sb.

NOVÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC
PŘIPRAVOVANÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
•

Vyhláška k přechodu odpad/neodpad pro paliva z odpadů

•

Připravena.

•

V současnosti vnitřní připomínkové řízení.

•

Rozeslání do MPŘ – duben/květen 2022.

NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC
ODPADOVÉHO A OBĚHOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC
AKTUALIZACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství.

•
•

Národní Plán odpadového hospodářství (POH) představuje základní strategický
dokument a vizi pro odpadové hospodářství do roku 2035.

•

Zohlednění nových povinných cílů z legislativy: odpady, obaly, výrobky s ukončenou
životností.

•

Doplnění nových toků odpadů (potravinové odpady, jednorázové plasty).

•

Vize: „Česká republika maximálně předchází vzniku odpadů a efektivně zhodnocuje
potenciál produkovaných odpadů“.

•

Předložení vládě – březen 2022.

•

Po schválení aktualizace národního POH – aktualizace krajských POH.

•

Vazba na čerpání z nového OPŽP.
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NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC
ODPADOVÉHO A OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství.

•

Prognóza produkce komunálních odpadů – 3 scénáře.

•
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NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC
OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Strategický rámec cirkulární ekonomiky ČR 2040 – Cirkulární Česko 2040

•
•

Široké pojetí cirkulární ekonomiky – 10 prioritních oblastí.

•

Zaměření se na fáze návrhu a výroby produktů.

•

Důraz na předcházení vzniku odpadů.

•

Inovace a digitalizace v celém výrobním řetězci a v nakládání s odpady.

•

Ekonomické nástroje preferující předcházení vzniku odpadu a recyklaci.

•

Využití druhotných surovin.

•

Příprava - spolupráce s OECD, EK, pracovní skupina, veřejná konzultace.

•

Schválen vládou – 13. prosince 2021.

•

V roce 2022 - příprava Akčního plánu na roky 2022 – 2027.
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NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC
CIRKULÁRNÍ ČESKO 2040 - PRIORITNÍ OBLASTI
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NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI
ODPADY V ČR 2020

PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY
2009 - 2020

Cíle recyklace komunálních odpadů: 55%/2025; 60%/2030; 65%/2035
Cíle pro skládkování komunálních odpadů: 10%/ 2035

PODPORA NOVÉHO RÁMCE
ODPADOVÉHO A OBĚHOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(OPŽP 2021-2027) – V PŘÍPRAVĚ
Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství, účinně
využívající zdroje

Podporované aktivity
SC 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství

Celková alokace 7,1 mld. Kč

Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů

630 mil. Kč

RE-USE centra pro opětovné použití výrobků

350 mil. Kč

Infrastruktura potravinových bank

210 mil. Kč

Prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo obalů

350 mil. Kč

Sběrné dvory a systémy odděleného sběru a svozu odpadů

1,6 mld. Kč

Třídící a dotřiďovací linky

500 mil. Kč

Úprava a zpracování kalů z ČOV

700 mil. Kč

Zařízení pro materiálové využití odpadů

980 mil. Kč

Zařízení pro energetické využití odpadů (zejména BPS)

1,2 mld. Kč

Zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

250 mil. Kč

Zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

350 mil. Kč

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(OPŽP 2021 – 2027)
Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství, účinně
využívající zdroje

Energetické využití odpadů
• Zařízení pro energetické využití odpadů, včetně BPS pro zpracování
odpadů
• Zařízení pro chemickou recyklaci odpadů
• Zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady
• Alokace: cca. 1,8 mld. Kč
• Vyhlášení výzev: předpoklad od 1.7.2022
„DO NOT SIGNIFICANT HARM“ – VLIV NAŘÍZENÍ O TAXONOMII – čeká se na stanovisko
Evropské komise
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
Komponenta 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová
voda
Investice 2.7.1.1: Budování recyklační infrastruktury
•

Alokace: 1,6 mld. Kč

•

Předmět podpory:
(podpora investic vedoucích k rozvoji cirkulární ekonomiky v oblasti nakládání s
biologicky rozložitelnými odpady)

•

Vyhlášení výzvy: cca. Q2/Q3 2022

Investice 2.7.1.2: Budování odpadové – Energetické infrastruktury pro nakládání
s vybranými druhy odpadů

•

Alokace: 0,8 mld. Kč

•

Předmět podpory:
(podpora investic zejména na energetického zpracování nerecyklovatelných
nebezpečných zdravotnických a infekčních odpadů)

•

Investice má být financována z národních zdrojů
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MODERNIZAČNÍ FOND

•

Nástroj na podporu investic do modernizace energetických systémů a zlepšování
energetické účinnosti

•

Modernizační fond rozdělí v ČR min. 200 mld. Kč prostřednictvím 9 programů

Energetické využití odpadů – relevantní programy
Modernizace
teplárenství

26 % alokace

Snižování emisí v
průmyslu

13,3 % alokace

• PRIORITNÍ PROJEKTY
- rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla nebo energie se změnou palivové
základny
• PODPOROVANÁ AKTIVITA
- energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní
palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v
kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
• Výzvy vyhlášené v roce 2021 jsou aktuálně ukončeny – příjem žádostí v
současnosti neprobíhá
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ZÁVĚR
• Nová legislativa odpadového hospodářství schválená v roce 2020 se ukazuje jako
funkční.

• V roce 2021 schváleny nejdůležitější prováděcí předpisy.
• Schválení nové legislativy se ukázalo jako zcela nezbytné. Jakýkoli odklad by byl
velmi problematický.
• Strategický rámec cirkulární ekonomiky ČR 2040 (Cirkulární Česko) schválen v
prosinci 2021.
• Aktualizace Plánu odpadového hospodářství v závěrečné fázi schvalování.
• Připraveny programy pro financování přechodu na oběhové hospodářství – OPŽP,
Národní plán obnovy, Modernizační fond.
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Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
ředitel odboru
Odbor odpadů
Ministerstvo životního prostředí
jan.marsak@mzp.cz
https://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi
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