
Legislativa a 

aktuální stav 

práv a povinností 

obcí a měst v 

praxi 

Ministerstvo životního prostředí

Štěpán Jakl

Odbor odpadů



STÁVAJÍCÍ POVINNOSTI OBCÍ

✓ Povinnost zajistit veškerý KO od fyzických osob a 

odděleně nebezpečný odpad.

✓ Od roku 2015 povinný sběr papíru, plastů, skla, 

kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

✓ Podrobnosti vyhláška č. 321/2014 Sb. 

✓ Bio rostlinného původu od dubna do října.

✓ Společný sběr, pokud neohrozí recyklaci. 



CÍLE V ROCE 2020

50 % recyklace komunálního odpadu ve 2020

(výpočet pouze papír, plasty, sklo a kovy)

Odklon bioodpadů ze skládek do 2020 oproti 1995

70% recyklace stavebních odpadů do roku 2020



PLNĚNÍ RECYLAČNÍHO CÍLE

EU TARGET by 2020  50%

Data MŽP 2016



PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY

✓ Novela vyhlášky č. 321/2014 Sb. – celoroční 

✓ Změny evropských předpisů v rámci balíčku k 

oběhovému hospodářství – navýšení cílů pro 

recyklaci.

✓ Nový zákon o odpadech - přenesení cílů z balíčku 

do českého práva. 

✓ Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností.

✓ Nové prováděcí předpisy.



ČESKÁ ODPADOVÁ POLITIKA DO 2030

Zákaz skládkování 2024 recyklovatelných,

využitelných a směsných komunálních odpadů         
Návrh: výhřevnost 6,5 MJ/kg, biologická stabilita

recyklovatelné odpady

60% recyklace komunálního odpadu 2024 dle POH

Podle balíčku v roce 2025 a dále 

65% recyklace komunálního odpadu a 10% skládkování 

komunálního odpadu do roku 2030 

Přechod na oběhové hospodářství



NAKLÁDÁNÍ S KO VÝHLED PODLE POH 

ČR 2015-2024

Data MŽP 2016



NÁSTROJE

✓ Postupné zvýšení poplatků za skládkování – různé 

sazby pro různé odpady.

✓ Zákaz skládkování.

✓ Přenesení povinnosti na původce – zejména obce. 

✓ Nastavení výpočtu.

✓ Důraz na oddělený sběr odpadů zejména 

biologicky rozložitelných odpadů z obcí.

✓ PAYT



PAYT – ZAPLATÍŠ, KOLIK VYHODÍŠ

Sběr recyklovatelných odpadů

Dům-od-Domu

Měřit Měřit množství vyprodukovaných odpadů

Zavést Pay-As-You-Throw princip



SNÍŽIT MNOŽSTVÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU V ČERNÉ POPELNICI V ČESKU



Děkuji Vám za pozornost

Štěpán Jakl
odbor odpadů


