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Přehled právních předpisů v oblasti nakládání s BRKO 

 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (novela č. 229/2014 Sb.), 

 Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů, 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických 

pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které 

nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o 

určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle 

uvedené směrnice  

 Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

podle stávajících právních předpisů 

http://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_biologicky_rozlozitelnymi_odpady_metodika 

 Metodický návod- komunitní/obecní kompostárna 

http://www.mzp.cz/cz/komunitni_obecni_kompostarna 



Biotour 

MŽP pořádá sérii seminářů, jejichž cílem bude seznámit starosty 

měst a obcí s aktuální legislativou v oblasti BRKO. 

 Připravit je na čerpání prostředků OPŽP v oblasti třídění BRKO. 

Společně identifikovat vhodný a ekonomický způsob třídění. 

 

http://www.mzp.cz/cz/news_150107_biotour 

 

Dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1P5U3VQlkRw8H-

6NVaWyP24PdW0rIkx3rCUBEBzaRSRg/viewform?c=0&w=1 
 

http://www.mzp.cz/cz/news_150107_biotour


Novela zákona z pohledu nakládání s KO 

 Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. Účinnost novely 1.1.2015. 

 Ustanovení § 17 zákona o odpadech zavádí povinnost pro obce zajistit místa 

pro oddělené soustřeďování BRKO a dalších složek KO. 

 

 MŽP připravilo vyhlášku o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů. 

 Vyhláška č. 321/2014 Sb. Účinnost vyhlášky 1.1.2015. 

 

 MV připravilo ve spolupráci s MŽP metodický materiál a právní výklad k dané 

problematice. 

 Materiály jsou zveřejněny prostřednictvím MŽP: 

http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa 

 Materiály jsou zveřejněny prostřednictvím MV: 

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-5.aspx 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cíle novely zákona o odpadech  

 Snížit skládkování BRKO. 

 Splnit cíle směrnice 1999/31 ES o skládkách odpadů. 

 

 Navrátit organickou hmotu zpět do půdy. 

 Nutnost zaměřit se na možnosti využití vytříděných BRKO a 

naplnit stávající zpracovatelské kapacity. 

 Zároveň je nutné zamyslet se nad otázkou odbytu 

vyrobených produktů.  

 

 Nutné tedy podpořit odbyt kompostů, a to zejména v erozně 

ohrožených oblastech.  

 
  

 



Novela zákona z pohledu nakládání s BRKO 

 

 Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého KO produkovaného fyzickými 

osobami. 

 

 Obec je povinna zajistit místa pro oddělený sběr:  

        - NO, 

        - papíru, plastů, skla, kovů, 

        - BRKO 

 

 Rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, NO, 

BRKO obec stanoví OZV obce (určení míst pro odkládání KO). 

 

 Původci KO mohou využít systému obce na základě smlouvy (výše ceny). 

 

 MŽP stanovilo podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování 

složek KO vyhláškou č. 321/2014 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Vyhláška z pohledu nakládání s BRKO 

 Obec je povinna zajistit místa pro oddělený sběr:  

 - NO (dvakrát ročně), 

 - papíru, plastů, skla, kovů (celoročně), 

 - biologické odpady rostlinného původu (minimálně 1.duben až 31. říjen). 

 

BRKO rostlinného původu – odpady ze zahrad (20 02 01) a kuchyňské 

odpady rostlinného původu (20 01 08) 

 - zařazení odpadu: dle poměrné části odpadu, která je v odděleném sběru 

zastoupena ve vyšší míře 

 - většinový podíl odpady ze zahrad – 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

 

BRKO rostlinného původu + BRKO živočišného původu - odpady ze 

zahrad (20 02 01) a kuchyňské odpady rostlinného  a živočišného původu (20 

01 08) 

 - zařazení odpadu: 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vyhláška z pohledu nakládání s BRKO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Původcem BRKO odpadů je vždy obec 

Plnit povinnosti původce dle § 16 zákona o odpadech 

Předávat odpady do vlastnictví pouze oprávněným osobám 

 

Způsoby dle kterých je možné zajistit oddělené soustřeďování BRKO 

rostlinného původu : 

      - sběrné dvory (obecní), 

      - zařízení dle § 14 odst. 1 (např. průmyslové kompostárny, BPS), 

      - malá zařízení dle § 33b zákona (kompostárny do 150 t/rok), 

      - komunitní kompostárny dle § 10a zákona (mimo režim odpadů), 

      - VOK, 

      - sběrné nádoby, 

      - pytle, 

      - kombinace výše uvedeného. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vyhláška z pohledu nakládání s BRKO 

 
Komunitní kompostárna 

 umožnit odevzdávat veškeré rostlinné zbytky vznikající z údržby zeleně a 

zahrad 

 není možné přijímat zbytky z kuchyní 

MŽP umožnilo komunitní kompostování jako jeden ze způsobů jak zajistit sběr 

rostlinných zbytků  - zejména pro obce, které doposud provozují komunitní 

kompostárnu 

 

snahou by mělo být zajistit občanům místa pro sběr celého rozsahu 

BRKO.. 

 

 

v budoucnu bude však plánována revize vyhlášky č. 321/2014 Sb. – obce s 

komunitní kompostárnou budou mít povinnost také zajistit sběr BRKO rostlinného 

původu z kuchyní 
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