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Workshop Pěnový polystyren (EPS) a 
cirkulární ekonomika II 
Kralupy nad Vltavou
28.04.2022

ODPADOVÁ LEGISLATIVA, 
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY, NOVÉ 
STRATEGIE A JEJICH FINANCOVÁNÍ
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Zákon o odpadech:
• Vyhláška o Katalogu odpadů - č. 8/2021 Sb. 

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

NOVÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC PROVÁDĚCÍ 
PŘEDPISY

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.
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• Vyhláška, kterou se stanoví podmínky, při 
jejichž splnění přestává být palivo z odpadu 
odpadem

- připravena

- aktuálně ve vnitřním připomínkovém řízení

- rozeslání do MPŘ – duben/ květen 2022

• Transpozice směrnice SUP
- zákaz uvádění vybraných jednorázových 

plastů na trh

- účinnost od 1.7.2022 (dle směrnice)

• Vyhlášky přechod odpad-neodpad pro SDO
- cihly, beton, zemina…

LEGISLATIVNÍ RÁMEC – CO JE V PŘÍPRAVĚ
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NOVÝ KATALOG ODPADŮ

Stavební a demoliční odpady

• 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

Od 31.12.2023:

• 17 06 03 01* Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující 
nebezpečné látky

• 17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs
vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs

• 17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu 

Obaly

• 15 01 02 Plastové obaly
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SMĚRNICE SUP

• Do PSP předloženo 24.11.2021

Cíl: snížit znečištění oceánů plastovým odpadem

Zákaz uvádění výrobků do oběhu od 1. 7. 2022 
(dle směrnice)

Co bude mimo jiné zakázáno?

• Míchátka, brčka, plastové příbory

• nádoby na nápoje a potraviny z 
expandovaného polystyrenu 

• všechny výrobky z oxo-rozložitelných plastů
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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.

• Dokument schválen vládou 13. prosince 2021.
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CIRKULÁRNÍ ČESKO 2040

Akční plán

• Aktuálně probíhá 
příprava 
jednotlivých akčních 
karet

• Plán pro roky 2022 -
2027

• Snaha o vysokou 
provázanost mezi 
obory

• Dokončení 2022
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Specifický cíl 1.5 –Podpora přechodu na oběhové hospodářství, účinně 
využívající zdroje

Podporované aktivity
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bude podpořeno:

• Výstavba a modernizace sběrných dvorů (85 %)

• Doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu 
zejména komunálních odpadů (85 %)

• Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro 
separaci ostatních odpadů (70 + 15 % bonifikace pro vysoce 
účinné technologie)

• Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 
odpadů – mimo kat . č. 16 a 17 (85 %)

• Vyhlášení výzev: předpoklad od 1.7.2022
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Ing. Jan Nohejl

Odbor odpadů
Ministerstvo životního prostředí

jan.nohejl@mzp.cz

www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

Ing. Ondřej Vokál

Odbor odpadů
Ministerstvo životního prostředí

ondrej.vokal@mzp.cz

www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

DĚKUJEME ZA POZORNOST
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