
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A OBCE

Současná legislativa v odpadovém hospodářství



PŘEHLED NOVELIZACÍ ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH 

� ZákonZákonZákonZákon 477477477477////2001200120012001 SbSbSbSb., o obalech – změna v § 54
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 76767676////2002200220022002 SbSbSbSb., o integrované prevenci – změna v § 53 (souhlas k provoz. Zařízení)
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 275275275275////2002200220022002 SbSbSbSb. – změna v § 17 (poplatek za komunální odpad)
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 320320320320////2002200220022002 SbSbSbSb., o změně a rušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresů
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 356356356356////2003200320032003 SbSbSbSb., o CHL - změna v § 45 (ukládání technolog. materiálu na skládky)
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 167167167167////2004200420042004 SbSbSbSb., o živnostenském podnikání – změna § 79, odst. 3, 4, 5
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 188188188188////2004200420042004 SbSbSbSb. – změna § 53 (přeshraniční přeprava odpadů)ZákonZákonZákonZákon čččč.... 188188188188////2004200420042004 SbSbSbSb. – změna § 53 (přeshraniční přeprava odpadů)
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 317317317317////2004200420042004 SbSbSbSb., o změně zákona o hnojivech – změna § 33, § 71, § 73 (program

použití kalů, rozšíření orgánů veřejné správy – MZE, ÚKZÚZ)
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 7777////2005200520052005 SbSbSbSb. - změna (elektroodpad)
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 106106106106////2005200520052005 SbSbSbSb. – úplné znění zákona o odpadech
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 444444444444////2005200520052005 SbSbSbSb., o územních finančních orgánech – změna § 21, § 47, § 68
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 186186186186////2006200620062006 SbSbSbSb., o změně stavebního zákona – změna § 14, § 72, § 78, § 79
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 222222222222////2006200620062006 SbSbSbSb., o změně zákona o integr. Prevenci – změna v § 82 (evidence)
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 314314314314////2006200620062006 SbSbSbSb. – nakládání s BRO, zpětné odběry, autovraky, nelegální přepravy
� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 296296296296////2007200720072007 SbSbSbSb. – insolvenční zákon – změna § 37, § 49



PŘEHLED NOVELIZACÍ ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH

� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 25252525////2008200820082008 SbSbSbSb. – o integrovaném registru znečišťování – změna § 82 (ohlašování)

� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 34343434////2008200820082008 SbSbSbSb. – povinnosti při přepravě odpadů

� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 383383383383////2008200820082008 SbSbSbSb. –změna zákona o odpadech, o Policii, o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
- autovraky a výkup kovů

� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 9999////2009200920092009 SbSbSbSb. , o hnojivech – změna § 2 (hlušiny a sedimenty)



LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2008

Změny  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadechZměny  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadechZměny  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadechZměny  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 34343434////2008200820082008 SbSbSbSb.... – zabývá se povinnostmi při přepravě odpadů a přeshraniční přepravě
odpadů a nakládáním s perzistentními organickými znečišťujícími látkami a PCB. PřepravníPřepravníPřepravníPřepravní
prostředekprostředekprostředekprostředek přepravujícípřepravujícípřepravujícípřepravující odpadodpadodpadodpad musímusímusímusí býtbýtbýtbýt viditelněviditelněviditelněviditelně označenoznačenoznačenoznačen vpředuvpředuvpředuvpředu iiii vzaduvzaduvzaduvzadu bíloubíloubíloubílou tabulkoutabulkoutabulkoutabulkou ssss
černýmčernýmčernýmčerným nápisemnápisemnápisemnápisem „A“„A“„A“„A“ (vyhl. 374/2008 Sb.). V rámci přeshraniční přepravy zavádí institut
prokazatelné finanční záruky nebo pojištění již v okamžiku podání oznámení o této přepravě
na MŽP.na MŽP.

� DůležitéDůležitéDůležitéDůležité – obecníobecníobecníobecní úřadúřadúřadúřad obceobceobceobce ssss rozšířenourozšířenourozšířenourozšířenou působností,působností,působností,působností, vvvv jehožjehožjehožjehož územnímúzemnímúzemnímúzemním obvoduobvoduobvoduobvodu bylbylbylbyl odpadodpadodpadodpad
zjištěn,zjištěn,zjištěn,zjištěn, zajišťujezajišťujezajišťujezajišťuje bezpečnébezpečnébezpečnébezpečné uskladněníuskladněníuskladněníuskladnění odpaduodpaduodpaduodpadu vvvv případě,případě,případě,případě, žežežeže hrozíhrozíhrozíhrozí poškozenípoškozenípoškozenípoškození lidskéholidskéholidskéholidského zdravízdravízdravízdraví
nebonebonebonebo životníhoživotníhoživotníhoživotního prostředíprostředíprostředíprostředí nebonebonebonebo jižjižjižjiž kkkk němuněmuněmuněmu došlodošlodošlodošlo (§ 79 odst. 1 písm. k, § 58 odst. 3). Úhradu
vynaložených nákladů uloží rozhodnutím osobám, které za nedovolenou nebo nedokončenou
přepravu odpadů odpovídají.



LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2008

Změny  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadechZměny  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadechZměny  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadechZměny  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

� ZákonZákonZákonZákon čččč.... 383383383383////2008200820082008 SbSbSbSb.... - stanoví povinnost provozovateli zařízení ke sběru a výkupu odpadů
identifikovat osobu, od které vyjmenované odpady (dle vyhlášky č. 478/2008 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) odebírá a vykupuje a
vést o tom evidenci; vyjmenované odpady nesmí po dobu 48 hodin od jejich odebrání nebo
vykoupení rozebírat, jinak pozměňovat nebo postupovat dalším osobám.

Dále upravuje poplatky při první registraci vozidla v ČR nebo při první přeregistraci vozidla
(emisní hodnoty EURO 3 – bez poplatku, EURO 2 – 3000 Kč, EURO 1 – 5000 Kč, neplnění
EURO 1 – 10 000 Kč). Poplatky platí žadatel o registraci na příslušném obecním úřadu obce s
rozšířenou působností. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí

� ZásadníZásadníZásadníZásadní změnazměnazměnazměna – účastníkemúčastníkemúčastníkemúčastníkem řízenířízenířízenířízení oooo vydánívydánívydánívydání souhlasusouhlasusouhlasusouhlasu kkkk provozováníprovozováníprovozováníprovozování zařízenízařízenízařízenízařízení kekekeke sběrusběrusběrusběru nebonebonebonebo
výkupuvýkupuvýkupuvýkupu odpadůodpadůodpadůodpadů jejejeje obec,obec,obec,obec, nananana jejímžjejímžjejímžjejímž územíúzemíúzemíúzemí mámámámá býtbýtbýtbýt zařízenízařízenízařízenízařízení provozovánoprovozovánoprovozovánoprovozováno



LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2008

� VyhláškaVyhláškaVyhláškaVyhláška čččč.... 341341341341////2008200820082008 SbSbSbSb., 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 o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

� VyhláškaVyhláškaVyhláškaVyhláška čččč.... 351351351351////2008200820082008 SbSbSbSb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady

� VyhláškaVyhláškaVyhláškaVyhláška čččč.... 352352352352////2008200820082008 SbSbSbSb., o podrobnostech nakládání s autovraky

� VyhláškaVyhláškaVyhláškaVyhláška čččč.... 374374374374////2008200820082008 SbSbSbSb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., (Katalog� VyhláškaVyhláškaVyhláškaVyhláška čččč.... 374374374374////2008200820082008 SbSbSbSb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., (Katalog
odpadů)

� VyhláškaVyhláškaVyhláškaVyhláška čččč.... 478478478478////2008200820082008 SbSbSbSb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady



VYHLÁŠKA Č. 341/2008 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝMI ODPADY

� VyhláškaVyhláškaVyhláškaVyhláška - upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO)
� PřílohaPřílohaPřílohaPříloha čččč.... 1111 – seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie

materiálového využívání bioodpadů (včetně seznamů BRO využitelných v malém zařízení)
� PřílohaPřílohaPřílohaPříloha čččč.... 2222 – technické a technologické požadavky na vybavení a provoz zařízení a na

jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů
� PřílohaPřílohaPřílohaPříloha čččč.... 3333 – základní požadavky na malé zařízení k využívání odpadů
� PřílohaPřílohaPřílohaPříloha čččč.... 4444 – obsah provozního řádu zařízení
� PřílohaPřílohaPřílohaPříloha čččč.... 5555 – kritéria hodnocení výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů� PřílohaPřílohaPřílohaPříloha čččč.... 5555 – kritéria hodnocení výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů
� PřílohaPřílohaPřílohaPříloha čččč.... 6666 – zařazování výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů do skupin podle způsobů

jejich využití
1. skupina – splňují požadavky na výrobky
2. skupina – splňují kritéria využití  i na  zemědělské půdě

(tř. I – sport, rekreace; tř. II – městská zeleň, rekultivace; 
tř. III – rekultivace skládek)

3. skupina – stabilizovaný odpad určený k uložení na skládku
4. skupina – odpady biologicky nerozložitelné určené k odstranění



VYHLÁŠKA Č. 351/2008 SB., KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 383/2001 SB., O 
PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

� VyhláškaVyhláškaVyhláškaVyhláška – upravuje a upřesňuje podrobnosti nakládání s odpady

Rozšiřuje druhy odpadů, u kterých provozovatel zařízení ke sběru a výkupu vede evidenci osob 

16 01 04* 16 01 04* 16 01 04* 16 01 04* - autovraky

16 01 06 16 01 06 16 01 06 16 01 06 – autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

s tím že evidenci nahrazují kopie potvrzení o převzetí autovraku

Mění a upřesňuje § 22 – ohlašování evidence odpadů pro původce odpadů, provozovatele 
zařízení  i obce zařízení  i obce 

V § 23 stanoví povinnost pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností – kontrolují úplnost a 
správnost všech jim zaslaných hlášení , doplňují chybějící údaje a zasílají je v elektronické 
podobě v přenosovém standardu dat o odpadech příslušným orgánům veřejné správy



VYHLÁŠKA Č. 352/2008 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY

� Vyhláška Vyhláška Vyhláška Vyhláška – v souladu s předpisy EU upravuje podrobnosti nakládání s autovraky

a) obsah provozního řádu zařízení ke sběru a zpracování autovraků

b) technické požadavky na nakládání s autovraky

c) podmínky skladování autovraků

d) náležitosti potvrzení  o převzetí autovraku

e) způsob vedení průběžné evidence vznikajících odpadů

f) informační systém sledování toků vybraných autovrakůf) informační systém sledování toků vybraných autovraků

g) rozsah a způsob vedení převzatých autovraků

h) způsob ohlašování počtu převzatých autovraků 

i) způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků

j) způsob ohlašování jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování autovraků



VYHLÁŠKA Č. 374/2008 SB., O PŘEPRAVĚ ODPADŮ A ZMĚNĚ VYHLÁŠKY Č. 381/2001

� Vyhláška Vyhláška Vyhláška Vyhláška – upravuje v souladu s předpisy EU rozsah dokumentace a označení vozidla při 
přepravě odpadů

- motorová vozidla přepravující odpad musí být viditelně označena vpředu i vzadu bílou 
výstražnou tabulkou  o velikosti  40 x 30 cm s černým nápisem „A“

- při přepravě odpadů z ČR do EU nebo vývozu do jiné země při přepravě odpadů z ČR do EU nebo vývozu do jiné země při přepravě odpadů z ČR do EU nebo vývozu do jiné země při přepravě odpadů z ČR do EU nebo vývozu do jiné země je mezi povinnými doklady i 
prohlášení  oznamovatele, že má zajištěné prostory pro skladování vráceného odpadu i s jeho má zajištěné prostory pro skladování vráceného odpadu i s jeho má zajištěné prostory pro skladování vráceného odpadu i s jeho má zajištěné prostory pro skladování vráceného odpadu i s jeho 
adresou adresou adresou adresou a údaje potřebné pro výpočet finanční záruky

- při přepravě odpadů do ČR k materiálovému využití při přepravě odpadů do ČR k materiálovému využití při přepravě odpadů do ČR k materiálovému využití při přepravě odpadů do ČR k materiálovému využití mezi doklady patří i kopie souhlasu k kopie souhlasu k kopie souhlasu k kopie souhlasu k 
provozování zařízení a provozní řád zařízeníprovozování zařízení a provozní řád zařízeníprovozování zařízení a provozní řád zařízeníprovozování zařízení a provozní řád zařízení, informace o aktuální roční provozní kapacitě 
zařízení a způsob zajištění finanční zárukyzpůsob zajištění finanční zárukyzpůsob zajištění finanční zárukyzpůsob zajištění finanční záruky

- při přepravě odpadů do ČR k energetickému využití navíc i zpráva o výsledku a průběhu 
spalovací zkoušky



VYHLÁŠKA Č. 478/2008 SB., KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 383/2001 SB.

� VyhláškaVyhláškaVyhláškaVyhláška – řeší sběr a výkup kovových odpadů a upravuje jeho podmínkyřeší sběr a výkup kovových odpadů a upravuje jeho podmínkyřeší sběr a výkup kovových odpadů a upravuje jeho podmínkyřeší sběr a výkup kovových odpadů a upravuje jeho podmínky

- provozovatel zařízení je povinen identifikovat osobypovinen identifikovat osobypovinen identifikovat osobypovinen identifikovat osoby, od kterých vykoupil věci jako odpady a to 
u odpadů, uvedených v této vyhlášce (např. autovraky, kovy, kabely apod.)

- identifikací fyzických osob se rozumí jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu a čísla 
OP či jiného průkazu totožnosti

- u autovraků je identifikace nahrazena evidencí v informačním systému autovraků

- odpady, které mají povahu:- odpady, které mají povahu:

a) uměleckého dílauměleckého dílauměleckého dílauměleckého díla

b) pietního předmětupietního předmětupietního předmětupietního předmětu

c) průmyslového strojního zařízeníprůmyslového strojního zařízeníprůmyslového strojního zařízeníprůmyslového strojního zařízení

d) obecně prospěšného zařízení obecně prospěšného zařízení obecně prospěšného zařízení obecně prospěšného zařízení (např. dopravní značení, energetické a kanalizační zařízení aj

e) části vybraného výrobku, odpadu nebo zařízeníčásti vybraného výrobku, odpadu nebo zařízeníčásti vybraného výrobku, odpadu nebo zařízeníčásti vybraného výrobku, odpadu nebo zařízení

nesmí provozovatel zařízení vykupovat od fyzických osob a nesmí za jejich výkup a odběr nesmí provozovatel zařízení vykupovat od fyzických osob a nesmí za jejich výkup a odběr nesmí provozovatel zařízení vykupovat od fyzických osob a nesmí za jejich výkup a odběr nesmí provozovatel zařízení vykupovat od fyzických osob a nesmí za jejich výkup a odběr 
poskytovat úplatu v hotovostiposkytovat úplatu v hotovostiposkytovat úplatu v hotovostiposkytovat úplatu v hotovosti



MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S VYTĚŽENÝMI ZEMINAMI A HLUŠINAMI A SEDIMENTY Z 
VODNÍCH NÁDRŽÍ A KORYT VODNÍCH TOKŮ

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadechZákon č. 185/2001 Sb., o odpadechZákon č. 185/2001 Sb., o odpadechZákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon se vztahuje na nakládání se všemi 
odpady,

s výjimkou:

i) vytěžených zemin a hlušin, včetně 
sedimentů z vodních toků a nádrží, 

Zákon č. 9/2009 , kterým se mění zákon č. Zákon č. 9/2009 , kterým se mění zákon č. Zákon č. 9/2009 , kterým se mění zákon č. Zákon č. 9/2009 , kterým se mění zákon č. 
156/1998 Sb., o hnojivech156/1998 Sb., o hnojivech156/1998 Sb., o hnojivech156/1998 Sb., o hnojivech

Zákon se vztahuje na nakládání se všemi 
odpady, 

s výjimkou:

i) vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů 
z vodních nádrží a koryt vodních toků, z vodních nádrží a koryt vodních toků, z vodních nádrží a koryt vodních toků, z vodních nádrží a koryt vodních toků, 

sedimentů z vodních toků a nádrží, 
vyhovujících limitům znečištění pro jejich 
využití na zemědělském půdním fondu, k 
zavážení podzemních prostor a k úpravám 
povrchu terénu (terénním úpravám), 
stanoveným prováděcím právním 
předpisem

z vodních nádrží a koryt vodních toků, z vodních nádrží a koryt vodních toků, z vodních nádrží a koryt vodních toků, z vodních nádrží a koryt vodních toků, 
vyhovujících limitům znečištění pro jejich vyhovujících limitům znečištění pro jejich vyhovujících limitům znečištění pro jejich vyhovujících limitům znečištění pro jejich 
využití k zavážení podzemních prostor a k využití k zavážení podzemních prostor a k využití k zavážení podzemních prostor a k využití k zavážení podzemních prostor a k 
úpravám povrchu terénu (terénním úpravám povrchu terénu (terénním úpravám povrchu terénu (terénním úpravám povrchu terénu (terénním 
úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto 
zákonazákonazákonazákona

a sedimentů z rybníků, vodních nádrží a a sedimentů z rybníků, vodních nádrží a a sedimentů z rybníků, vodních nádrží a a sedimentů z rybníků, vodních nádrží a 
vodních toků používaných na zemědělském vodních toků používaných na zemědělském vodních toků používaných na zemědělském vodních toků používaných na zemědělském 
půdním fondu podle zvláštních právních půdním fondu podle zvláštních právních půdním fondu podle zvláštních právních půdním fondu podle zvláštních právních 
předpisů předpisů předpisů předpisů (vyhláška MZE č. – dosud není)



VYHLÁŠKA  MŽP Č. 294/2005  SB.

TABULKA Č.10.1 – HODNOTY V MG/KG SUŠINY

ZÁKON Č. 9/2009 – ZMĚNA Z. O HNOJIVECH

TABULKA Č. 9 – HODNOTY V MG/KG SUŠINY

ZnZnZnZn ----

NiNiNiNi 80808080

PbPbPbPb 100100100100

AsAsAsAs 10101010

CuCuCuCu ----

HgHgHgHg 0,80,80,80,8

CdCdCdCd 1111

VVVV 180180180180

CoCoCoCo ----

BaBaBaBa ----

BeBeBeBe ----

ZnZnZnZn 600600600600

NiNiNiNi 80808080

PbPbPbPb 100100100100

AsAsAsAs 30303030

CuCuCuCu 100100100100

HgHgHgHg 0,80,80,80,8

CdCdCdCd 2,52,52,52,5

VVVV 180180180180

CoCoCoCo 30303030

BaBaBaBa 600600600600

BeBeBeBe 5555

LIMITNÍ HODNOTY ŠKODLIVIN PRO VYUŽITÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU
LIMITNÍ HODNOTY ŠKODLIVIN PRO HODNOCENÍ ODPAD X NE-ODPAD

BeBeBeBe ----

Cr celk.Cr celk.Cr celk.Cr celk. 200200200200

EOXEOXEOXEOX 1111

UhlovodíkyUhlovodíkyUhlovodíkyUhlovodíky 300300300300

Trichlorethylen    Trichlorethylen    Trichlorethylen    Trichlorethylen    ----

TetrachlorethylenTetrachlorethylenTetrachlorethylenTetrachlorethylen ----

BTEXBTEXBTEXBTEX 0,40,40,40,4

PAUPAUPAUPAU 6666

PCBPCBPCBPCB 0,20,20,20,2

BeBeBeBe 5555

Cr celk.Cr celk.Cr celk.Cr celk. ----

AOXAOXAOXAOX 30303030

UhlovodíkyUhlovodíkyUhlovodíkyUhlovodíky 300300300300

trichlorethylen trichlorethylen trichlorethylen trichlorethylen 0,050,050,050,05

TetrachlorethylenTetrachlorethylenTetrachlorethylenTetrachlorethylen 0,050,050,050,05

BTEXBTEXBTEXBTEX 0,40,40,40,4

PAUPAUPAUPAU 6666

PCBPCBPCBPCB 0,20,20,20,2



ZÁKLADNÍ POJMY V ZÁKONĚ O ODPADECH VE VZTAHU K OBCI

� Komunální odpad Komunální odpad Komunální odpad Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který 
je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu (katalog odpadů), s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

� Pro komunální odpady vznikající na území obce se za původce odpadů považuje obec. Pro komunální odpady vznikající na území obce se za původce odpadů považuje obec. Pro komunální odpady vznikající na území obce se za původce odpadů považuje obec. Pro komunální odpady vznikající na území obce se za původce odpadů považuje obec. Obec se 
stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy občan odpady odloží na místě k tomu 
určeném a obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů

� Na obec se proto vztahují povinnosti původců odpadů Na obec se proto vztahují povinnosti původců odpadů Na obec se proto vztahují povinnosti původců odpadů Na obec se proto vztahují povinnosti původců odpadů (např. předávat odpady pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí, vést průběžnou evidenci, shromažďovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií)



POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ OBCE PŘI NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

� Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16 zákona o odpadech

� Obec můžemůžemůžemůže veveveve svésvésvésvé samostatnésamostatnésamostatnésamostatné působnostipůsobnostipůsobnostipůsobnosti stanovitstanovitstanovitstanovit obecněobecněobecněobecně závaznouzávaznouzávaznouzávaznou vyhláškouvyhláškouvyhláškouvyhláškou obceobceobceobce systémsystémsystémsystém
shromažďování,shromažďování,shromažďování,shromažďování, sběru,sběru,sběru,sběru, přepravy,přepravy,přepravy,přepravy, třídění,třídění,třídění,třídění, využívánívyužívánívyužívánívyužívání aaaa odstraňováníodstraňováníodstraňováníodstraňování KOKOKOKO vznikajícíchvznikajícíchvznikajícíchvznikajících nananana územíúzemíúzemíúzemí
obceobceobceobce (včetně systému nakládání se stavebním odpadem)

� Obec jejejeje povinnapovinnapovinnapovinna určiturčiturčiturčit místa,místa,místa,místa, kamkamkamkam mohoumohoumohoumohou fyzickéfyzickéfyzickéfyzické osobyosobyosobyosoby odkládatodkládatodkládatodkládat KO,KO,KO,KO, kterýkterýkterýkterý produkujíprodukujíprodukujíprodukují aaaa zajistitzajistitzajistitzajistit
místamístamístamísta propropropro odkládáníodkládáníodkládáníodkládání nebezpečnýchnebezpečnýchnebezpečnýchnebezpečných složeksložeksložeksložek KOKOKOKO

� Tato povinnost je splněna i tím, že minimálněminimálněminimálněminimálně 2222 xxxx ročněročněročněročně určí místa k soustřeďování� Tato povinnost je splněna i tím, že minimálněminimálněminimálněminimálně 2222 xxxx ročněročněročněročně určí místa k soustřeďování
nebezpečných složek KO a následným odvozem oprávněnou osobou

� FyzickéFyzickéFyzickéFyzické osobyosobyosobyosoby jsoujsoujsoujsou povinnypovinnypovinnypovinny odkládatodkládatodkládatodkládat KOKOKOKO nananana místechmístechmístechmístech kkkk tomutomutomutomu určenýchurčenýchurčenýchurčených aaaa odeodeodeode dnednednedne stanovenýmstanovenýmstanovenýmstanoveným
obecněobecněobecněobecně závaznouzávaznouzávaznouzávaznou vyhláškouvyhláškouvyhláškouvyhláškou obceobceobceobce sesesese říditříditříditřídit stanovenýmstanovenýmstanovenýmstanoveným systémemsystémemsystémemsystémem propropropro nakládánínakládánínakládánínakládání ssss odpadyodpadyodpadyodpady

� Obec může vybírat úhradu za nakládání s KO od fyzických osob a to

- nananana základězákladězákladězákladě písemnépísemnépísemnépísemné smlouvysmlouvysmlouvysmlouvy

---- formouformouformouformou poplatkupoplatkupoplatkupoplatku zazazaza KOKOKOKO podlepodlepodlepodle §§§§ 17171717 písmpísmpísmpísm.... aaaa zákonazákonazákonazákona oooo odpadechodpadechodpadechodpadech

---- formouformouformouformou místníhomístníhomístníhomístního poplatkupoplatkupoplatkupoplatku zazazaza provozprovozprovozprovoz systémusystémusystémusystému nakládánínakládánínakládánínakládání ssss KOKOKOKO (podle § 10 písm. b zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů)



POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

� Obec může obecně závaznou vyhlášku (podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech) stanovit a
vybírat poplatek za KO vznikající na jejím území

� Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká KO. Plátcem poplatku je vlastním
nemovitosti, v případě společenství vlastníků pak toto společenství

� Správu poplatku vykonává obec

� Obec vyměří poplatek platebním výměrem, pokud poplatník poplatek neuhradí a plátce tuto
skutečnost obci oznámískutečnost obci oznámí

� Maximální výše poplatku se stanoví podle oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu
nakládání s KO (včetně pronájmu nádob určených k ukládání KO)

� Poplatek je příjmem obce

� Na řízení ve věcech poplatků za KO se vztahuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů



POPLATEK ZA KO PODLE ZÁKONA Č. 565/1990 SB. O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

� Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
KO platíKO platíKO platíKO platí

- fyzická osoba s trvalým pobytem v obci

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální  rekreaci

� Sazbu poplatku tvoříSazbu poplatku tvoříSazbu poplatku tvoříSazbu poplatku tvoří

---- až 250 Kč až 250 Kč až 250 Kč až 250 Kč za osobu a kalendářní rok

- částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz - částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného KO až 250 Kč až 250 Kč až 250 Kč až 250 Kč na osobu a rok

� Obec v závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného KO na osobuObec v závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného KO na osobuObec v závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného KO na osobuObec v závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného KO na osobu

� V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby k individuální rekreaci se V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby k individuální rekreaci se V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby k individuální rekreaci se V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby k individuální rekreaci se 
uhradí poplatek v poměrné výšiuhradí poplatek v poměrné výšiuhradí poplatek v poměrné výšiuhradí poplatek v poměrné výši



KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ OBCE

� Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a 
zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompostzahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompostzahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompostzahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost

� Je jedním z nástrojů předcházení vzniku odpadů

� Jedná se o činnost organizovanou obcí

� Nezřizuje se ve smyslu zákona o odpadech a není zařízením pro nakládání s odpadyNezřizuje se ve smyslu zákona o odpadech a není zařízením pro nakládání s odpadyNezřizuje se ve smyslu zákona o odpadech a není zařízením pro nakládání s odpadyNezřizuje se ve smyslu zákona o odpadech a není zařízením pro nakládání s odpady

� Při kompostování není nutné vést evidenci o odpadech

� Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech se na toto kompostování nevztahují� Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech se na toto kompostování nevztahují

� Tímto způsobem lze zpracovávat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území Tímto způsobem lze zpracovávat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území Tímto způsobem lze zpracovávat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území Tímto způsobem lze zpracovávat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území 
obceobceobceobce

� Produktem komunitního kompostování je výhradně zelený kompost, který může být využit k Produktem komunitního kompostování je výhradně zelený kompost, který může být využit k Produktem komunitního kompostování je výhradně zelený kompost, který může být využit k Produktem komunitního kompostování je výhradně zelený kompost, který může být využit k 
údržbě a obnově veřejné zeleně obceúdržbě a obnově veřejné zeleně obceúdržbě a obnově veřejné zeleně obceúdržbě a obnově veřejné zeleně obce

� Systém komunitního kompostování obce musí být upraven vyhláškou 

� Další nejjednodušší formou získání kompostu je podpora domácího a komunitního 
kompostování občany



POVINNOSTI OBCE V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

Obecní úřadObecní úřadObecní úřadObecní úřad

� Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému
zavedeného obcí pro nakládání s KO a zda se fyzické osoby zbavují odpadu pouze v souladu s
tímto zákonem

� UkládáUkládáUkládáUkládá právnickýmprávnickýmprávnickýmprávnickým osobámosobámosobámosobám aaaa fyzickýmfyzickýmfyzickýmfyzickým osobámosobámosobámosobám oprávněnýmoprávněnýmoprávněnýmoprávněným kkkk podnikánípodnikánípodnikánípodnikání pokuty za porušení
povinností podle § 66 odst. 1 zákona o odpadech (((( ažažažaž dodododo výševýševýševýše 300300300300 000000000000 KčKčKčKč vvvv případěpřípaděpřípaděpřípadě využívánívyužívánívyužívánívyužívání
systémusystémusystémusystému zavedenéhozavedenéhozavedenéhozavedeného obcíobcíobcíobcí propropropro KOKOKOKO bezbezbezbez písemnépísemnépísemnépísemné smlouvysmlouvysmlouvysmlouvy ssss toutotoutotoutotouto obcíobcíobcíobcí nebonebonebonebo nemánemánemánemá zajištěnozajištěnozajištěnozajištěno
využitívyužitívyužitívyužití nebonebonebonebo odstraněníodstraněníodstraněníodstranění odpaduodpaduodpaduodpadu vvvv souladusouladusouladusouladu sesesese zákonemzákonemzákonemzákonem oooo odpadech)odpadech)odpadech)odpadech), současně může stanovitvyužitívyužitívyužitívyužití nebonebonebonebo odstraněníodstraněníodstraněníodstranění odpaduodpaduodpaduodpadu vvvv souladusouladusouladusouladu sesesese zákonemzákonemzákonemzákonem oooo odpadech)odpadech)odpadech)odpadech), současně může stanovit
opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím

� UkládáUkládáUkládáUkládá fyzickýmfyzickýmfyzickýmfyzickým osobámosobámosobámosobám pokuty za přestupek uvedený v § 69 (až(až(až(až dodododo výševýševýševýše 20202020 000000000000 KčKčKčKč vvvv případě,případě,případě,případě,

- zbavízbavízbavízbaví sesesese autovrakuautovrakuautovrakuautovraku nebonebonebonebo umístíumístíumístíumístí vozidlovozidlovozidlovozidlo vyřazenévyřazenévyřazenévyřazené zzzz registruregistruregistruregistru vozidelvozidelvozidelvozidel vvvv rozporurozporurozporurozporu ssss tímtotímtotímtotímto zákonemzákonemzákonemzákonem

---- odložíodložíodložíodloží elektrozařízeníelektrozařízeníelektrozařízeníelektrozařízení mimomimomimomimo místamístamístamísta kkkk tomutomutomutomu určenáurčenáurčenáurčená nebonebonebonebo mimomimomimomimo místamístamístamísta jejichjejichjejichjejich zpětnéhozpětnéhozpětnéhozpětného odběruodběruodběruodběru,
současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím

� Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití
nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech

� Kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky



NOVÁ SMĚRNICE EU O ODPADECHNOVÁ SMĚRNICE EU O ODPADECHNOVÁ SMĚRNICE EU O ODPADECHNOVÁ SMĚRNICE EU O ODPADECH

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 

� Implementační doba do 12.10.2010Implementační doba do 12.10.2010Implementační doba do 12.10.2010Implementační doba do 12.10.2010

� Článek 4  Článek 4  Článek 4  Článek 4  ---- Hierarchie způsobů nakládání s odpadyHierarchie způsobů nakládání s odpadyHierarchie způsobů nakládání s odpadyHierarchie způsobů nakládání s odpady

a) předcházení vznikua) předcházení vznikua) předcházení vznikua) předcházení vznikua) předcházení vznikua) předcházení vznikua) předcházení vznikua) předcházení vzniku

b) příprava k opětovnému použitíb) příprava k opětovnému použitíb) příprava k opětovnému použitíb) příprava k opětovnému použití

c) recyklacec) recyklacec) recyklacec) recyklace

d) jiné využití, d) jiné využití, d) jiné využití, d) jiné využití, například energetické využitínapříklad energetické využitínapříklad energetické využitínapříklad energetické využití

e) odstraněníe) odstraněníe) odstraněníe) odstranění
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Dle MŽP účelem nového zákona je :Dle MŽP účelem nového zákona je :Dle MŽP účelem nového zákona je :Dle MŽP účelem nového zákona je :

1. Usnadnit občanům třídění odpadů

2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním a skládkováním

3. Zajistit investice do zlepšení recyklace

4. Usnadnit a zvýšit zpětný odběr baterií a akumulátorů

5. Usnadnit a zvýšit zpětný odběr elektrozařízení

6. Vnést pořádek do likvidace autovraků
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Nová definice komunálního odpadu (Nová definice komunálního odpadu (Nová definice komunálního odpadu (Nová definice komunálního odpadu (§§§§ 3 odst. 1 písm. c)):3 odst. 1 písm. c)):3 odst. 1 písm. c)):3 odst. 1 písm. c)):

komunálním odpadem – odpad uvedený jako komunální odpad ve vyhlášce a vznikající na 
území obce

1. při činnosti fyzických osob (dále jen „komunální odpad z domácností“) a 

2. z nevýrobní činnosti právnických osob nebo podnikajících fyzických osob z nevýrobní činnosti právnických osob nebo podnikajících fyzických osob z nevýrobní činnosti právnických osob nebo podnikajících fyzických osob z nevýrobní činnosti právnických osob nebo podnikajících fyzických osob (dále jen 
„komunální odpad živnostenský“)

Stávající definice  KO Stávající definice  KO Stávající definice  KO Stávající definice  KO §§§§ 4 písm. b) a p):4 písm. b) a p):4 písm. b) a p):4 písm. b) a p): komunálním odpadem komunálním odpadem komunálním odpadem komunálním odpadem –––– veškerý odpad vznikající na veškerý odpad vznikající na veškerý odpad vznikající na veškerý odpad vznikající na 
území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím 
právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání + obec jako původce odpadůoprávněných k podnikání + obec jako původce odpadůoprávněných k podnikání + obec jako původce odpadůoprávněných k podnikání + obec jako původce odpadů
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§§§§ 31 31 31 31 –––– komunální odpad z domácnostíkomunální odpad z domácnostíkomunální odpad z domácnostíkomunální odpad z domácností

Stanovení povinnosti obcím určit a zajistit fyzickým osobám místa pro odkládání minimálně  5  minimálně  5  minimálně  5  minimálně  5  
využitelných složek KO z domácností (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony); využitelných složek KO z domácností (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony); využitelných složek KO z domácností (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony); využitelných složek KO z domácností (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony); místa k 
odkládání dle návrhu vyhlášky mají být dostupná jako jiné objekty občanské vybavenosti 
situované v obci (např. prodejny, pošta, škola, sportoviště apod.)situované v obci (např. prodejny, pošta, škola, sportoviště apod.)

Směrnice požaduje do roku 2015 povinný tříděný sběr papíru, kovu, plastu a skla, jeSměrnice požaduje do roku 2015 povinný tříděný sběr papíru, kovu, plastu a skla, jeSměrnice požaduje do roku 2015 povinný tříděný sběr papíru, kovu, plastu a skla, jeSměrnice požaduje do roku 2015 povinný tříděný sběr papíru, kovu, plastu a skla, je----li to li to li to li to 
proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí (čl. 10 proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí (čl. 10 proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí (čl. 10 proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí (čl. 10 
odst. 2 a čl. 11 odst.1)odst. 2 a čl. 11 odst.1)odst. 2 a čl. 11 odst.1)odst. 2 a čl. 11 odst.1)



NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECHNÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECHNÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECHNÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH

§§§§ 31 31 31 31 –––– komunální odpad z domácnostíkomunální odpad z domácnostíkomunální odpad z domácnostíkomunální odpad z domácností

Od 1.1.2014 – obce povinné oddělené shromažďování biologicky rozložitelného komunálního povinné oddělené shromažďování biologicky rozložitelného komunálního povinné oddělené shromažďování biologicky rozložitelného komunálního povinné oddělené shromažďování biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu rostlinného původu odpadu rostlinného původu odpadu rostlinného původu odpadu rostlinného původu vedoucí ke snižování obsahu biologicky rozložitelné složky ve 
směsném komunálním odpadu z domácností.

Tato povinnost se nevztahuje na ty části obce, kde je zaveden systém obecního kompostování, 
do kterého jsou zapojeni občané

Biologicky rozložitelné odpady lze ukládat na skládky pouze v případě, jednáBiologicky rozložitelné odpady lze ukládat na skládky pouze v případě, jednáBiologicky rozložitelné odpady lze ukládat na skládky pouze v případě, jednáBiologicky rozložitelné odpady lze ukládat na skládky pouze v případě, jedná----li se o biologicky li se o biologicky li se o biologicky li se o biologicky 
rozložitelné komunální odpady obsažené ve směsném komunálním odpadu (rozložitelné komunální odpady obsažené ve směsném komunálním odpadu (rozložitelné komunální odpady obsažené ve směsném komunálním odpadu (rozložitelné komunální odpady obsažené ve směsném komunálním odpadu (§§§§ 35 odst.1)35 odst.1)35 odst.1)35 odst.1)

Toto směrnice ponechává na úvaze členských státůToto směrnice ponechává na úvaze členských státůToto směrnice ponechává na úvaze členských státůToto směrnice ponechává na úvaze členských států
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§§§§ 32 32 32 32 –––– komunální odpad živnostenskýkomunální odpad živnostenskýkomunální odpad živnostenskýkomunální odpad živnostenský

Producenti komunálního odpadu živnostenského jsou povinni dodržovat povinnosti původců a 
mohou i nadále uzavírat smlouvy s obcí o zapojení do systému nakládání s komunálním 
odpadem, který zajišťuje obec, ovšem za úplatu.
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Zpětný odběr Zpětný odběr Zpětný odběr Zpětný odběr §§§§ 54 54 54 54 ---- §§§§ 97979797

ElektrozařízeníElektrozařízeníElektrozařízeníElektrozařízení – místo zpětného odběru v každé obci nad 2 000 obyvatelv každé obci nad 2 000 obyvatelv každé obci nad 2 000 obyvatelv každé obci nad 2 000 obyvatel, od roku 2013 nad   
1 500 obyvatel

místo zpětného odběru do 5 kg u posledního prodejce s prodejní plochou větší než 200 m2místo zpětného odběru do 5 kg u posledního prodejce s prodejní plochou větší než 200 m2

Baterie a akumulátory Baterie a akumulátory Baterie a akumulátory Baterie a akumulátory – místo zpětného odběru v každé obci nad 1 500 obyvatelv každé obci nad 1 500 obyvatelv každé obci nad 1 500 obyvatelv každé obci nad 1 500 obyvatel, každá jiná 
obec na požádání; u automobilových baterií a akumulátorů jen dle místa prodeje

AutovrakyAutovrakyAutovrakyAutovraky –––– 1 místo zpětného odběru v každé obci III. typu1 místo zpětného odběru v každé obci III. typu1 místo zpětného odběru v každé obci III. typu1 místo zpětného odběru v každé obci III. typu

Pneumatiky a odpadní olejePneumatiky a odpadní olejePneumatiky a odpadní olejePneumatiky a odpadní oleje –––– 1 místo zpětného odběru v každé obci III. typu1 místo zpětného odběru v každé obci III. typu1 místo zpětného odběru v každé obci III. typu1 místo zpětného odběru v každé obci III. typu, každá jiná obec 
na požádání
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- navýšení poplatku za ukládání odpadu na skládky (placen i za ukládání odpadů jako 
technologického materiálu na zajištění skládky , § 101 a § 102, přílohy č. 6 a č. 11)

skládkování   /  spalovánískládkování   /  spalovánískládkování   /  spalovánískládkování   /  spalování

2011 2011 2011 2011 –––– 2012201220122012 200 Kč/t; 6 000 Kč/t; 100 Kč/t; 1 000 Kč/t

2013 2013 2013 2013 –––– 2014201420142014 400 Kč/t; 7 000 Kč/t 150 Kč/t; 1 500 Kč/t

2015 2015 2015 2015 ---- 800 Kč/t; 8 000 Kč/t 200 Kč/t; 2 000Kč/t2015 2015 2015 2015 ---- 800 Kč/t; 8 000 Kč/t 200 Kč/t; 2 000Kč/t

- výnos dělen mezi kraj a SFŽP v poměru 50% : 50 %výnos dělen mezi kraj a SFŽP v poměru 50% : 50 %výnos dělen mezi kraj a SFŽP v poměru 50% : 50 %výnos dělen mezi kraj a SFŽP v poměru 50% : 50 %

- obceobceobceobce sesesese skládkouskládkouskládkouskládkou majímajímajímají možnostmožnostmožnostmožnost místníhomístníhomístníhomístního poplatkupoplatkupoplatkupoplatku ažažažaž 500500500500 Kč/t,Kč/t,Kč/t,Kč/t, respresprespresp.... 1111 700700700700 Kč/tKč/tKč/tKč/t

- k platbě je povinen provozovatel zařízení k odstraňování odpadu

- zálohový výměr vydává krajský úřad dle správního řádu, vybírá celní úřad; následně se 
poplatek vyměřuje za uplynulý rok dle poplatkového přiznání a ověření údajů
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Poplatek za komunální odpad z domácností (Poplatek za komunální odpad z domácností (Poplatek za komunální odpad z domácností (Poplatek za komunální odpad z domácností (§§§§ 103)103)103)103)

- poplatník jako u současného místního poplatku

Poplatek se skládá z: 

1) pevná složka až 250 Kč za poplatníka a rok pevná složka až 250 Kč za poplatníka a rok pevná složka až 250 Kč za poplatníka a rok pevná složka až 250 Kč za poplatníka a rok = náklady na tříděný odpad bez příjmu obce z 
odpadového hospodářství (např. příspěvek EKOKOM)

2) pohyblivá složka až 750 Kč za poplatníka a rok pohyblivá složka až 750 Kč za poplatníka a rok pohyblivá složka až 750 Kč za poplatníka a rok pohyblivá složka až 750 Kč za poplatníka a rok = náklady obce na směsný komunální odpad  
v předchozím roce na 1 poplatníka (svoz nádoby, případně náklady vztažené k hmotnosti 
odpadu)
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Svaz měst a obcí ČR a Rada asociace krajů ČR doporučuje vládě Svaz měst a obcí ČR a Rada asociace krajů ČR doporučuje vládě Svaz měst a obcí ČR a Rada asociace krajů ČR doporučuje vládě Svaz měst a obcí ČR a Rada asociace krajů ČR doporučuje vládě 

- zpracovat pouze „euronovelu“ pouze „euronovelu“ pouze „euronovelu“ pouze „euronovelu“ zákona o odpadech v nezbytně nutném rozsahu

- vypracovat dlouhodobou koncepci dlouhodobou koncepci dlouhodobou koncepci dlouhodobou koncepci nakládání s odpady vycházející ze strategie rozvoje 
nakládání s odpady ve městech a obcích České republikynakládání s odpady ve městech a obcích České republiky

- využít finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí pro financování financování financování financování 
integrovaných zařízení k nakládání s komunálními odpadyintegrovaných zařízení k nakládání s komunálními odpadyintegrovaných zařízení k nakládání s komunálními odpadyintegrovaných zařízení k nakládání s komunálními odpady

---- nesouhlasí s předloženým návrhem nového zákona o odpadechnesouhlasí s předloženým návrhem nového zákona o odpadechnesouhlasí s předloženým návrhem nového zákona o odpadechnesouhlasí s předloženým návrhem nového zákona o odpadech


