
 
 

Předkládací zpráva 
 

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/2013 
Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Návrh novely zákona o odpadech je reakcí na infrigmentové řízení, které je s ČR vedeno ze 
strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 
č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic a to v oblasti 
působnosti zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů odpadového 
hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách 
č. 3, 4 a 12.  
Navrhovaným zákonem je dále zajišťována implementace dvou předpisů EU v oblasti baterií 
a akumulátorů. Jedná se o: 
1) adaptaci zákona o odpadech na nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a 
akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES, 
2) transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících 
kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s 
nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES.  
Adaptace zákona o odpadech na nařízení Komise (EU) č. 493/2012 předpokládá změnu 
ustanovení o minimální účinnosti procesů materiálového využití tak, že zmocnění k vydání 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí za účelem stanovení pravidel pro výpočet účinnosti 
procesů materiálového využití bude nahrazeno odkazem na citované nařízení, a dále bude v 
nezbytném rozsahu přizpůsobena terminologie a doplněna ustanovení o sankcích a 
kompetencích ministerstva. Transpozice směrnice 2013/56/EU spočívá především v časovém 
omezení platnosti výjimek ze zákazu uvádět na trh některé baterie nebo akumulátory 
obsahující vyšší než povolené množství rtuti nebo kadmia. 
Návrh reaguje rovněž na podněty z další etapy aktualizace konkrétních opatření k posílení 
konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na 
ochranu životního prostředí (tzv. ekoaudit), které se vztahovaly k elektronizaci přepravy 
nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností. V návaznosti na usnesení vlády ze 
dne 30. ledna 2013 č. 72 je navrhováno vyřazení minerálních olejů z okruhu vybraných 
výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru. Odpadní minerální oleje tak bude 
možné sbírat pouze v režimu odpadů podle obecných pravidel dle zákona o odpadech, 
přičemž při nakládání s nimi se i nadále uplatní zvláštní požadavky stanovené v části čtvrté 
hlavě II dílu 2 (§ 28 a 29). 
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