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   Bolzanova 1 I 110 00 Praha 1     info@meneodpadu.cz 

   Česká Republika  

PŘEHLED PLATNÉ LEGISLATIVY TÝKAJÍCÍ SE ODPADOVÉHO 

HODPODÁŘSTVÍ  
 

 Zákon o odpadech 185/2001 Sb. 

 Zákon o obalech 477/2001 Sb. 

 

Prováděcí předpisy 

 

 vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky o nakládání s 

odpady 

 vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů 

 vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 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 Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s 

elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi 

(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů 

 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, 

ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s 

polychlorovanými bifenyly, polychlorovanýmiterfenyly, 

monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z 

těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 

 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. 

 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.,o Katalogu odpadů 

 vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 
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http://www.meneodpadu.cz/wp-content/uploads/2016/06/v-294-2005.pdf
http://www.meneodpadu.cz/wp-content/uploads/2016/06/v-237-2002.pdf
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http://www.meneodpadu.cz/wp-content/uploads/2016/06/v-383-2001.pdf
http://www.meneodpadu.cz/wp-content/uploads/2016/06/v-328-2001.pdf
http://www.meneodpadu.cz/wp-content/uploads/2016/06/vyhl.-c.-93-2016-katalog-odpadu1.pdf
http://www.meneodpadu.cz/wp-content/uploads/2016/06/vyhl.-c.-94-2016.pdf
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