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Ministerstvo životního prostředí v nejbližší době zašle vládě balíček čtyř návrhů nových odpadových 

zákonů. Konkrétně se jedná o zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou 

životností, novelu zákona o obalech a související tzv. změnový zákon.  

Změny oproti platnému zákonu o odpadech mají nastat v oblasti poplatků za ukládání odpadů  

na skládku s cílem omezit skládkování, s tím souvisí zavedení třídící slevy z těchto poplatků pro obce. 

Dále se mění oblast povolení provozu zařízení k nakládání s odpady (např. pravidelné revize těchto 

povolení ve lhůtě 6 let), nové je i řešení problematiky černých skládek, obchodování s odpady  

či situace, kdy odpad přestává být odpadem. Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností 

obsahuje oblast zpětného odběru, tedy vztahuje se na elektrozařízení, baterie a akumulátory, 

pneumatiky a vozidla (autovraky) s ukončenou životností. Novela zákona o obalech přináší úpravu 

recyklačních cílů a nové povinnosti pro autorizovanou obalovou společnost (např. povinnost tzv. 

ekomodulace, tedy pomocí výše poplatků za obaly motivovat výrobce k ekologičtějšímu chování). 

Tzv. změnový zákon obsahuje kromě jiného i nově koncipovanou úpravu místních poplatků  

za komunální odpad. Připravená nová česká odpadová legislativa reaguje mj. na nutnost transponovat 

aktuální evropské předpisy z tzv. balíčku oběhového hospodářství (směrnice z roku 2018), které přináší 

i nové cíle pro členské státy EU. Mezi tyto cíle patří např. zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy  

k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti (do roku 

2035 pak na 65 %). Do připomínkového řízení k návrhům odpadových zákonů se zásadními 

připomínkami aktivně zapojila i AMSP ČR. S ohledem na výše zmíněné evropské recyklační cíle 

vyvstala důležitá otázka podpory recyklace a recyklovaných výrobků v ČR. A právě tady vidí  

AMSP ČR stejně jako další připomínkující subjekty jeden z nedostatků připravených odpadových 

zákonů. Považujeme za podstatné, aby stát podpořil vznik nových recyklačních zařízení tím, že se  

v ČR zvýší poptávka po recyklovaných výrobcích a recyklátech a posílí se jejich konkurenceschopnost. 

Jak by taková podpora měla vypadat? Možnosti nastiňuje již transponovaná evropská směrnice, která  

v příloze mezi příklady možných ekonomických nástrojů a opatření pro členské státy výslovně zmiňuje 

„používání daňových opatření nebo jiných prostředků, které podpoří proniknutí na trh  

v případě výrobků a materiálů připravených k opětovnému použití nebo recyklovaných výrobků  

a materiálů.“ Takové proniknutí na trh by mohlo podpořit zejména snížení sazby DPH na recyklované 

výrobky, popř. jiné daňové nástroje na podporu recyklačního průmyslu. Používání recyklovaných 

výrobků by se v duchu zmiňované směrnice rovněž mohlo posílit i v oblasti zadávání veřejných 

zakázek. Komplexní návrh nové odpadové legislativy (např. související změnový zákon) ale takové 

konkrétní nástroje na podporu recyklace neobsahuje.  

 
 

S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký zájem budeme průběžně 

realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v regionech. O přesných termínech a tématech 

budete včas informováni.Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s JUDr. Zuzanou Svobodovou, Ph.D.,  
která je odborným partnerem LR MSP. 

 

 

 

 

 
 

SPECIÁL  
aktuality z LR MSP 

Legislativní rada MSP byla 

založena 13. 12. 2018. 
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