
1 
 

 
ZÁKON 

ze dne               2017, 
 
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 
477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., 
zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 
Sb., zákona č. 314/2006 Sb. zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 
34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 
223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 
zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 
Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 
18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona 
č. 69/2013 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 
64/2014 Sb., zákona č. 184/2014 Sb., zákona č. 229/2014 Sb., zákona č. 223/2015 Sb., zákona 
č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb. se 
mění takto: 
 
 

„§ 21a 
Zákaz ukládání vybraných odpadů na skládku 

 
(1) Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost v sušině je vyšší 
než 6,5 MJ/kg, odpady, které nesplní parametr biologické stability AT4 vymezený v příloze 
č. 15 k tomuto zákonu, a odpady, které je za stávajícího stavu vědeckého a technického 
pokroku možné účelně recyklovat.  
 
(2) Zákaz podle odstavce 1 se neuplatní  
 

a) v případě odpadu uloženého na skládku v rámci řešení následků krizové situace podle 
krizového zákona72, nebo 

b) pokud je zařízení na využití odpadu, s jehož provozovatelem má původce uzavřenu 
smlouvu o převzetí odpadu do tohoto zařízení, dočasně z technických důvodů mimo 
provoz nebo je jeho provoz z technických důvodů dočasně omezen. 

 
(3) Na skládku je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, které je technicky možné 

zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu provozovaných na území České republiky, 
stanovené prováděcím právním předpisem. 
 
 
                                                 
72) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou  
 

a) odpady, které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně 
recyklovat,  

b) nebezpečné odpady, které splňují podmínky pro zákaz ukládání na skládku podle 
odstavce 3, 

c) způsob prokazování splnění podmínek podle odstavce 2 a 
 

1. § 45 až 47 včetně nadpisů znějí:  
 

„§ 45 
Poplatek za ukládání odpadů na skládku 

 
(1) Poplatníkem poplatku za ukládání odpadů na skládku je původce odpadu. Poplatníkem 
poplatku za ukládání odpadů na skládku je v případě ukládání neodpadních materiálů podle 
§ 46 odst. 3 věty třetí provozovatel skládky. 
 
(2) Předmětem poplatku za ukládání odpadů na skládku je uložení odpadu nebo neodpadních 
materiálů podle § 46 odst. 3 věty třetí na skládku v rámci první fáze jejího provozu. 
 
(3) Od poplatku za ukládání odpadů na skládku se osvobozuje uložení odpadu na skládku 
v rámci řešení následků krizové situace podle krizového zákona. 
 
(4) Poplatkovým obdobím poplatku za ukládání odpadů na skládku je kalendářní čtvrtletí. 
 

§ 46 
Základ poplatku a sazba poplatku 

 
(1) Základem poplatku za ukládání odpadů na skládku je součet dílčích základů poplatku, 
které tvoří hmotnost  
 

a) odpadů vymezených v § 21a odst. 1 v tunách v případě dílčího poplatku za ukládání 
využitelných odpadů, 

b) nebezpečných odpadů s výjimkou azbestu v tunách v případě dílčího poplatku za 
ukládání nebezpečných odpadů, 

c) vybraných technologických odpadů s výjimkou nebezpečných odpadů v tunách 
v případě dílčího poplatku za ukládání vybraných technologických odpadů a 

d) odpadů neuvedených pod písmeny a) až d) a azbestu v tunách v případě dílčího 
poplatku za ukládání zbytkových odpadů. 

 
(2) Do základu dílčího poplatku za ukládání vybraných technologických odpadů se zahrnují 
odpady z průmyslové výroby, stavebnictví nebo energetiky, jejichž vzniku nelze předejít, a 
které není možné ani po úpravě využít.  
 
(3) Odpad a neodpadní materiál uložené jako technologický materiál pro technické 
zabezpečení skládky se nezahrnují do základu žádného dílčího poplatku za ukládání odpadů 
na skládku, nejvýše však do množství 25 % hmotnosti všech odpadů a materiálů uložených na 
skládku v poplatkovém období. Odpady uložené jako technologický materiál pro technické 
zabezpečení skládky, které přesáhnou toto množství, se zahrnují do příslušného dílčího 
základu poplatku podle skutečných vlastností, které mají. Neodpadní materiály uložené jako 
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technologický materiál pro technické zabezpečení skládky, které přesáhnou toto množství, se 
zahrnují do základu dílčího poplatku za ukládání zbytkových odpadů. 
 
(4) Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku pro jednotlivé dílčí základy poplatku je 
stanovena v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 
 
 
 

§ 47 
Výpočet poplatku a jeho rozpočtové určení 

 
(1) Poplatek za ukládání odpadů na skládku se vypočte jako součet dílčích poplatků. 
 
(2) Dílčí poplatek se vypočte jako součin dílčího základu poplatku a sazby pro tento dílčí 
základ poplatku. 
 
(3) Výnos  poplatku za ukládání odpadů na skládku je příjmem rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí České republiky a rozpočtu obce, na jejímž území se skládka nachází. 
Procenta, kterými se tyto rozpočty podílejí na výnosu dílčích poplatků, jsou stanovena 
v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 

 
(4) Pokud se skládka nachází na území více obcí, část výnosu z poplatku za ukládání odpadů 
na skládku se mezi ně dělí podle celkové projektované kapacity skládky nacházející se na 
území jednotlivých obcí po odečtení zaplněné celkové projektované kapacity skládky ke dni 
posledního rozšíření skládky nacházející se na území těchto obcí.“ 
 

2. Za § 47 se vkládají nové § 47a až 47f, které včetně nadpisů znějí: 
 
 

3. § 48 se zrušuje. 
 

4. Příloha 6 zní: 
 

„Příloha č. 6 
 

Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t) 
 
 Poplatkové období v roce 

Dílčí základ 
poplatku za 
ukládání 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
a 
dále 

ostatního 
využitelného 
odpadu1) 

1150 1350 1550 1700 1850 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

zbytkového odpadu 500 500 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800 

nebezpečného 
odpadu 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

vybraného 
technologického 
odpadu 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
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1) – podle § 21a odst. 1.  
 

Dělení částí výnosu ve výši dílčích poplatků (v %; rozpočet obce, na jejímž území se 
skládka nachází/rozpočet Státního fondu životního prostředí České republiky) 

Dílčí poplatek za 
ukládání 

Poplatkové období v roce 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále 

ostatního 
využitelného  
odpadu 1) 

38/62 30/70 25/75 22/78 19/81 15/85 15/85 15/85 15/85 15/85 15/85 15/85 

zbytkového 
odpadu 

80/20 80/20 80/20 75/35 75/35 75/35 75/35 60/40 60/40 50/50 50/50 40/60 

nebezpečného 
odpadu 

50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 

vybraného 
technologického 
odpadu 

100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 

1) – podle § 21a odst. 1.“ 
 

5. Doplňuje se příloha 15, která zní: 
 

„Příloha č. 15 
Parametr biologické stability 

 
Parametr                    Limitní hodnota            Jednotka 
 spotřeba kyslíku po 4 dnech 
(AT4)*) 

         10                 mg O2/g sušiny 

*) AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu na 
základě měření spotřeby O2 za 4 dny“ 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Ustanovení § 47 odst. 4 se nevztahuje na skládky, jejichž provoz byl zahájen přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud obce, na jejichž území se skládka nachází, uzavřou 
písemnou smlouvu, podle které se mezi ně dělí poplatek podle § 48 odst. 1 ve znění účinném 
přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona. 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I části bodu 2, 
pokud jde o § 21a odst. 4, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  
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K Příloze č. 6 by do návrhu novely měla být ještě doplněna ustanovení k recyklační slevě 
z původního vládního návrhu nového zákona o odpadech předloženého v roce 2016 a 
odmítnutého na LRV. 
 
Tedy např. tyto odstavce  
  

(xx) Komunální odpad ukládaný na skládku před rokem 2024 s výjimkou 
nebezpečných složek se v druhém, třetím a čtvrtém poplatkovém období příslušného 
kalendářního roku a v prvním poplatkovém období bezprostředně následujícího kalendářního 
roku nezahrne do základu dílčího poplatku za ukládání využitelných odpadů, ale do dílčího 
základu poplatku za ukládání zbytkových odpadů, pokud poplatník v bezprostředně 
předcházejícím kalendářním roce předal k recyklaci alespoň podíl komunálního odpadu 
papíru, plastů, skla a kovů, kterého byl v daném kalendářním roce původcem, uvedený 
v tabulce 1 přílohy č. (x) k tomuto zákonu a současně předal k recyklaci alespoň podíl 
komunálního odpadu, kterého byl v daném kalendářním roce původcem, vymezený v tabulce 
č. 2 přílohy č. 10 k tomuto zákonu.  

 
(xx)  Do základu dílčího poplatku za ukládání vybraných technologických odpadů se 

zahrnují odpady z průmyslové výroby, stavebnictví nebo energetiky, jejichž vzniku nelze 
předejít, a které není možné ani po úpravě využít. 

 
(xx) Ministerstvo stanoví vyhláškou  
 

a) způsob výpočtu podílu papíru, plastů, skla a kovů předaných k recyklaci a podílu 
komunálních odpadů předaných k recyklaci podle odstavce 3, 
 

b) způsob jejich prokazování a  
 

c) seznam odpadů, které splňují kritéria podle odstavce 4. 
 

§ (xx) 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku pro jednotlivé dílčí základy poplatku je 
stanovena v příloze č. (x) k tomuto zákonu. 

 

§ (xx) 

Výpočet poplatku 

(1) Poplatek za ukládání odpadů na skládku se vypočte jako součet dílčích poplatků. 
 
(2) Dílčí poplatek se vypočte jako součin dílčího základu poplatku a sazby pro tento 

dílčí základ poplatku. 
 
 

Příloha č. (xx) k zákonu č…/201x Sb. 
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Tabulka č. 1: Podíl komunálního odpadu papíru, plastů, skla a kovů předaného k recyklaci 
§ (xx) odst. (x) 
  
2017 2018 2019 2020 
37% 40% 45% 50% 
 
Tabulka č. 2: Podíl komunálního odpadu předaného k recyklaci podle § (xx) odst. (x) 
 
2020 2021 2022 
35% 40% 45% 
 

 


