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VI. 

TEZE 

Prováděcí právní předpisy k novému zákonu o odpadech 

Stávající prováděcí předpisy k zákonu o odpadech  
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s 

polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenyl 
metanem, monometyldichlordife- nylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a 
veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 
mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, v platném znění. 

• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, v platném znění. 

• Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady). 

• Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. 

• Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování 
složek komunálních odpadů 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
• Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
• Vyhláška č. 437/2016, o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
• Vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 

produktem nebo přestává být odpadem 
 

Předpokládané prováděcí předpisy k novému zákonu o odpadech 

1) Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
2) Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
3) Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, používání kalů 

na zemědělské půdě a podmínkách provozu komunitních kompostáren 
4) Vyhlášky, které stanoví podmínky pro vedlejší produkty nebo pro konec odpadu 

 

 

Vyhláška (k novému zákonu) Existující vyhláška 
Vyhláška o katalogu odpadů a 
hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
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Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů 

Vyhláška o podrobnostech 
nakládání s odpady 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění. 
 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 
Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 
polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenyl 
metanem, monometyldichlordife- nylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi 
obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci 
větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném 
znění. 
 
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o 
změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v 
platném znění. 
 
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. 
 
Vyhláška č. 321/2014 Sb., vyhláška o rozsahu a 
způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 
komunálních odpadů.  

Vyhláška o podrobnostech 
nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady, používání 
kalů na zemědělské půdě a 
podmínkách provozu komunitních 
kompostáren 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 437/2016 
Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě 
 
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady). 

Vyhlášky, kterými se stanoví 
odpady, které mohou přestat být 
odpadem, a kritéria a podmínky 
upřesňující, kdy odpad přestává 
být odpadem, nebo se stanou 
vedlejším produktem 

Vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 
přestává být odpadem 
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1) Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

• Vyhláška bude řešit oblasti pokryté vyhláškami č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) 
a  94/2016 Sb. (Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů).  

• Není předpoklad významných změn oproti stávajícímu stavu.  
• Upraveny budou požadavky na výsledek zkoušky pro hodnocení nebezpečné 

vlastnosti odpadu HP 14 (ekotoxicita).  

 

2) Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

• Vyhláška bude řešit oblasti pokryté stávajícími vyhláškami č. 383/2001 Sb., č. 
294/2005 Sb., č. 321/2014 Sb., č. 384/2001 Sb., č. 374/2008 Sb. + nové požadavky 
nového zákona o odpadech 

• Požadavky na žádost o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady budou nově 
stanoveny v zákoně. 

• Podrobné náležitosti vedení evidence.  

• Podrobnosti vedení evidence a ohlašování množství neodpadních rostlinných 
materiálů zpracovaných v komunitní kompostárně. 

• Nastavení povinností původce odpadu k předávání základních informací o odpadu. 

• Povinnosti ohlašování u zemědělců používajících upravené kaly na zemědělské půdě. 

• Náležitosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného sběru komunálních odpadů. 

• Způsob výpočtu třídící slevy (viz zvláštní podklad – rozeslán 4. 7. 2019). 

• Podmínky ukládání odpadů na skládky a na povrch terénu.  

• Vymezení odpadů, které bude zakázáno skládkovat od roku 2030 (recyklovatelné 
odpady). 

• Vymezení odpadů pro účely technického zabezpečení skládek.  

• Vymezení odpadů, které budou považovány za tzv. technologické odpady (v 
návaznosti na sníženou sazbu skládkovacího poplatku). 

• Vymezení spalitelných nebezpečných odpadů, které bude zakázáno ukládat na 
skládky. 

• Podmínky pro nakládání se stavebními a demoličními odpady (mimo jiné i v návaznosti 
na požadavky na provádění selektivní demolice podle směrnice o odpadech).  

• Oblast přeshraniční přepravy odpadů - rozsah informací a dokumentace v návaznosti 
na část 3 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o 
přepravě odpadů, v platném znění, pro jednotlivé druhy přepravy a náležitosti k 
podávání oznámení (vyhláška č. 374/2008 Sb.). 

• Oblast PCB. 
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3) Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, 
podmínkách používání upravených kalů na zemědělské půdě a podmínkách provozu 
komunitních kompostáren 

• Vyhláška bude řešit oblasti pokryté stávajícími vyhláškami č. 341/2008 Sb., č. 
437/2016 Sb. + nové požadavky nového zákona o odpadech 

• Zvláštní pravidla pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady před jejich vstupem 
do technologie jejich využití.  

• Pravidla pro fungování komunitních kompostáren.  

• Pravidla a podmínky pro používání upravených kalů na zemědělské půdě.  
 

4) Vyhlášky, kterými se stanoví odpady, které mohou přestat být odpadem, a kritéria a 
podmínky upřesňující, kdy odpad přestává být odpadem, nebo se stanou vedlejším 
produktem 

• S ohledem na nový přístup k přechodu z odpadového režimu budou zpracovány 
vyhlášky (vyhláška), které budou vymezovat kritéria a podmínky upřesňující, za kterých 
konkrétní druhy odpadu přestanou být odpadem nebo se stanou vedlejším produktem.  

• Struktura pravidel pro jednotlivé odpady bude vycházet ze způsobu, jakým jsou 
konstruována evropská nařízení k této problematice. Tedy kvalitativní požadavky na 
odpady, které do zařízení vstupují, dále požadavky na technologii zpracování a 
kvalitativní požadavky na samotný výstup ze zařízení. Bude rovněž zohledněn přístup 
vymezený nově směrnicí o odpadech (změny prostřednictvím směrnice 851/2018/EU). 

• Kvalitativní požadavky na výstup budou ve většině případů nastaveny formou odkazu 
na existující technické normy. Tímto způsobem bude možné jednoznačně a jednoduše 
nastavit konec odpadového režimu pro řadu výrobků a materiálů, které z hlediska 
životního prostředí nepředstavují významná rizika pro životní prostředí.  

• Jako vzorový přístup může posloužit vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.  

• Zvažované oblasti: paliva z odpadů, zeminy, beton, cihly.  
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