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NOVÉ ODPADOVÉ ZÁKONY 

č. 541/2020 Sb. - zákon o odpadech  
                         (novelizace: č. 261/2021, č. 284/2021) 

č. 542/2020 Sb. - zákon o výrobcích  
s ukončenou životností  

č. 543/2020 Sb. související „změnový zákon“  
– poplatky za KO, novela zákona o veřejných 
zakázkách, novela chemického zákona,… 

č. 545/2020 Sb. - novela zákona o obalech 

  

Účinnost: 1. 1. 2021 + přechodná ustanovení! 

 



MŽP - Metodická sdělení, pokyny, 

návody… 

https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady 

 Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zajištění plnění povinností 

při ukládání odpadů na skládku 

 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k některým povinnostem 

původců odpadů a provozovatelů zařízení určených k nakládání  
s odpady a při nakládání s některými odpady 

 Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zajištění plnění povinnosti 

placení poplatku za ukládání odpadů na skládku 

 Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k fungování obecního 
systému odpadového hospodářství 

 Metodické podklady Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce 

obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 

 

https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady


 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k zajištění plnění 
povinností žadatelů (zařízení, obchodníci, zprostředkovatelé) 

 Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k plnění některých 
povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, 
pneumatik a vozidel 

 Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k výběru tzv. emisního 
poplatku 

 Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z 
antigenních testů určených k samotestování osob 

 Metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel 
provozoven (IČP) 

 Metodický návod k zajištění jednotného postupu při nakládání  
s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod 

 Metodický návod k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu  
k odpadu léčiv z domácností  

 

 

 

 



 Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti odděleného 

soustřeďování komunálního odpadu u právnických  

a podnikajících fyzických osob 

 Metodický pokyn MŽP - Požadavky na provozní řád a provozní 

deník 

 Metodický pokyn k zařazování odpadů a plnění evidenčních  

a ohlašovacích povinností 

 Metodické sdělení k zajištění bezpečného uskladnění odpadu  

z nedovolené nebo nedokončené přepravy odpadů 

 Metodický pokyn MŽP k nakládání s odpady vzniklými v 

důsledku živelné pohromy - tornáda. 

 



A. ZÁKON O ODPADECH 
+ vyhláška o podrobnostech 

nakládání s odpady 



Prováděcí vyhlášky k zákonu  

o odpadech: 

 Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů  

a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) - 

účinnost 27.1.2021 

 Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání  
 odpady – účinnost 7. 8. 2021 + přechodná ustanovení! 

 Návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová 

směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 
(! přechodná ustanovení vyhlášky o podrobnostech § 83, odkaz na 
dosavadní vyhlášku č. 130/2019 Sb.) 

 



PŮSOBNOST ZÁKONA (§ 2) 

Odst. 1 – z působnosti zákona zcela vyjmuty  - emise látek 

znečišťujících ovzduší, půda in situ… 

Odst. 2 – z působnosti zákona vyjmuty v rozsahu, v jakém 

nakládání s nimi upravují jiné právní předpisy – odpadní 

vody, těžební odpad,  

- krmné suroviny, 

- vedlejší produkty živočišného původu  - s výjimkou určených 

ke spalování nebo skládkování nebo k využití  

v kompostárnách nebo na výrobu bioplynu…, 

- výrobky s ukončenou životností… 



POJEM ODPAD (§ 4) 

 ODPAD = každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl 
nebo povinnosti se jí zbavit 

- není definováno zbavování se (nadbytečnost)  

- má se za to, že osoba má úmysl se zbavit, pokud věc není 
možné používat k původnímu účelu (vyvratitelná domněnka) 

- povinnost zbavit se movité věci:  
A) jestliže ji osoba nepoužívá nebo ji není možné použít k 
původnímu účelu a ohrožuje ŽP,   
B) vyřazena nebo stažena - zvláštní právní předpis,  
C) vznikla při výrobě(reziduum)…a není to vedlejší produkt. 

- v pochybnostech KÚ (na žádost vlastníka, osoby s právním 
zájmem nebo z moci úřední), NE v řízení o přestupku! 

 



VEDLEJŠÍ PRODUKT A UKONČENÍ ODPADOVÉHO REŽIMU  
(§ 8, § 9, § 10) 

 

 
VEDLEJŠÍ PRODUKT – při výrobě, splnění podmínek 

(kritérií), MŽP a MPO vyhláška    

  UKONČENÍ ODPADOVÉHO REŽIMU –  

1. odpad, který byl předmětem recyklace nebo jiného 

využití, a je vymezen evropským nařízením nebo 

vyhláškou 

2. odpad, který byl předmětem recyklace nebo jiného 

využití + povolení KÚ (§ 10)  

3. odpad, který byl připraven k opětovnému použití  

4. odpad byl zapracován do výrobku v zařízeních - 

bod 1 až 3 přílohy č. 4 (odpad jako vstupní surovina) 

 



ZAŘAZOVÁNÍ ODPADU, ODPAD NEBEZPEČNÝ 
A OSTATNÍ (§ 6 A § 7) 

KATEGORIE ODPADU (nebezpečný nebo ostatní) 
a  
DRUH ODPADU vymezený v Katalogu odpadů 
(vyhláška č. 8/2021Sb.)  

nebezpečný odpad - nebezpečné vlastnosti 
vymezeny v přímo použitelných nařízeních EU + 
Katalog odpadů 

 směsný komunální odpad se stále považuje  
za OSTATNÍ ODPAD 



POJMY (§11) 
 SOUSTŘEĎOVÁNÍ – obecný pojem - umístění odpadu 

v prostoru, včetně prvotního třídění… 

+ pojem oddělené soustřeďování - každý je povinen soustřeďovat 

odpady odděleně - podle druhu, kategorie a materiálů odpadu  

s cílem usnadnit jejich následné zpracování  = „TŘÍDIT“ 

+ § 30 – upuštění od odděleného soustřeďování – NO § 72/2, OO – 

povolení k upuštění a nebo v povolení k provozu zařízení 

- KÚ (ZAŘÍZENÍ, NE MALÉ) A OÚORP (OSTATNÍ PŘÍPADY), nejdéle 5 let 

- upuštění od odděleného soustřeďování převzatých odpadů  

v zařízení se považuje za ÚPRAVU ODPADŮ, 1 druh odpadu (§ 30/5) 

- přechodné ustanovení - § 155/6 zákona 



K § 11 

SBĚR  - soustřeďování, odpad uložen po dobu, která 

nepřesáhne 9 měsíců!  

+ § 32 – omezení pro mobilní zařízení – odpad uložen jen 48 

hodin (u odpadu ze zdravotnické nebo veterinární péče  

a jiného biologického odpadu jen 24 hodin), odpady pouze od 

původce a zákaz předávání mezi mobilními zařízeními, ne  

u přeshraniční přepravy odpadů 

ÚPRAVA –NOVĚ ZAŘÍZENÍ!, před využitím a odstraněním - 

kódy v § 33 odst. 2, NE – třídění při shromažďování  

a změna objemu odpadu u původce za účelem usnadnění 

dopravy 

 

 



K § 11 

SKLADOVÁNÍ  - NOVĚ ZAŘÍZENÍ! 

  odpad smí být skladován nejdéle 1 rok před odstraněním 

(D15) nebo nejdéle 3 roky před využitím (R13a), KÚ může 

povolit delší dobu…  

 + § 31 

 + Příloha č. 4 (Seznam zařízení, která smí být provozována 

bez povolení)  

 12. Sklad odpadů, které vznikly při činnosti jeho 

provozovatele.  

V zařízení smí být skladovány pouze ostatní odpady.  

Maximální okamžitá kapacita zařízení smí být nejvýše 100 t.  

 



K § 11 

SHROMAŽĎOVÁNÍ  

soustřeďování: 

- v místě jeho vzniku, pokud uložení odpadu v místě 

shromažďování nepřesáhne dobu 1 roku, 

- kdy je na shromažďovací místo původcem přepraven 

ostatní odpad, který vznikl na jednom místě mimo 

provozovnu původce v množství nejvýše 20 tun… 

(např. řemeslníci) 

- odpadu na místech určených obcí (§ 59 odst. 2 a 5) 

- MO 

 



K § 11  

KOMUNÁLNÍ ODPAD - směsný a tříděný odpad  
z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, 
plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní 
elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie  
a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace  
a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad  
z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení 
podobný odpadu z domácností; komunální odpad 
nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, 
rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních 
vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani 
stavební a demoliční odpad, 

 



K § 11 

MALÉ ZAŘÍZENÍ – zařízení pro úpravu a využití BRO, jedna 

zakládka max. 20 t, roční množství max. 150 t 

 

 Nově pojmy – energetické využití, zasypávání (využívání 

odpadu na povrchu terénu), dopravce, potravinový 
odpad, stavební a demoliční odpad… 

 

OBCHODOVÁNÍ S ODPADY A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (PO nebo PFO, včetně případů, 

kdy odpad nemá fyzicky v držení … (§ 26, § 44, § 45) 

 



OBCHODNÍK 

- nákup a prodej odpadů NA VLASTNÍ 
ODPOVĚDNOST 

- POVOLENÍ k obchodování s odpady § 
26 (KÚ, na dobu určitou nejdéle 6 let), 
sídlo nebo odštěpný závod na území 
ČR 

- povinnosti § 44 

- vlastníkem odpadu okamžikem 
zahájení přepravy z provozovny nebo 
ze zařízení nebo převzetím od jiného 
obchodníka 

- smí předat pouze do zařízení k úpravě 
nebo využití nebo jinému obchodníkovi 

- nesmí převzít odpad od FO 

- za odpad musí poskytnout úplatu 
(nesmí mu být úplata poskytnuta) 

 

ZPROSTŘEDKOVATEL 

- zajišťování využití nebo odstranění 
odpadu JMÉNEM JINÝCH OSOB 

- na základě ohlášení činnosti KÚ úřadu 
(podle sídla) 

- povinnosti § 45 

- smlouva o zprostředkování (příkazní) - 
původce zmocní zprostředkovatele, 
aby jeho jménem zajistil předání 
odpadu (+ smlouva se zařízením o přijetí 
odpadu) 

- původce je stále vlastníkem odpadu a 
má všechny povinnosti původce až do 
předání do zařízení 

- zprostředkovatel není v průběžné 
evidenci ani v SEPNO 

 



Předcházení vzniku odpadu (§ 12) 

 každý může kompostovat biologicky rozložitelný materiál 

vznikající při jeho činnosti, pokud kompost použije v rámci 

své činnosti nebo jej předá v souladu se z. o hnojivech a 

pokud nedojde k ohrožení ŽP nebo zdraví lidí (+ u PO a PFO 

bez zápachu a metanu) – „domácí kompostování“ 

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ – věc, kterou lze v souladu se zvláštními 

předpisy používat k původnímu účelu, není odpad 

 odst. 5 – věc předaná na místo určené obcí  

k opětovnému použití = není odpad (vazba na § 59/5) 



RE-USE 

 Re-use pointy/centra - ve sběrných dvorech –  
příklad dobré praxe: Jihočeský kraj (41) – dotace z OPŽP 
(zdroj: budejovice.rozhlas.cz) 

 Hradec Králové, Český Krumlov, Chelčice, Deštné, Mělník…. 

 KAMsNÍM (www.kamsnim.cz) – použitelný textil, použitelné 
hračky, nábytek… 

 

 Metodické návody pro obce např.: 

 - Průvodce předcházení vzniku odpadů na obecní úrovni 
(2017) (www.mzp.cz)  

- Předcházení vzniku odpadů v obcích (Arnika) 

 

 

http://www.mzp.cz/


Příklady dobré praxe - Brno – projekty 

ReNAB, Re-USE, Retro-USE (od roku 2016), 

www.brno.cz 

 ReNAB - podpora využívání použitého nábytku – ve sběrných 
střediscích zastřešené velkoobjemové kontejnery - nabízí se sociálně 

potřebným obyvatelům Brna. 

 RETRO-USE - smysluplné použití nepotřebných věcí vyrobených před 

rokem 1989 - z historického hlediska zajímavé předměty, jako např. 
knížky, hračky, sportovní potřeby…. do muzeí či fundusů divadel atd. 

Součástí je zřízení chráněné pracovní dílny.  

 ReUSE – ve sběrných střediscích prodej starých funkčních věcí – 

možnost odložit nebo za symbolickou cenu pořídit. Od roku 2016 více 

než 515 tisíc korun, které byly použity na městskou zeleň.  

 



Obecné povinnosti při nakládání s odpady (§ 13) 

Každý je povinen… 

 nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným tímto zákonem… 

 nakládat s odpady pouze v zařízení určeném pro nakládání… 

 soustřeďovat odpady odděleně („třídit“), 

 zabezpečit odpad před odcizením, únikem, znehodnocením… 

 PŘEDAT odpad podle odst. 1písm. e): 

         - přímo nebo prostřednictví dopravce do zařízení nebo při splnění 

§ 16 odst. 3 do dopravního prostředku provozovatele, 

         - obchodníkovi, 

         - na místo určené obcí (§ 59 odst. 2 a 5) 

 kdo je oprávněn převzít (odst. 2) 

 



ČERNÉ SKLÁDKY (§ 14) 

- nakládání s nezákonně soustředěným 

odpadem  
 1. vlastník pozemku – bez zbytečného prodlení oznámí odpad OÚORP 

2. OÚORP zjišťuje vlastníka odpadu (odpovědnou osobu) 

3. Osoba nezjištěna - OÚORP může vyzvat vlastníka pozemku k odklizení odpadu (lhůta 
30 dnů nebo popř. delší). 

4. vlastník pozemku neodklidí - OÚORP může: 

a) uložit vlastníkovi na vlastní náklady zabezpečit pozemek před dalším návozem  

(vlastník nemusí splnit, když sám odklidí), 

b) zabezpečit odpad, který ohrožuje ŽP 

c) odklidit odpad                                                

 

vlastník pozemku povinen 

strpět vstup  

a zabezpečení nebo odklizení 

odpadu 



POJEM PŮVODCE (§ 5) 

1. KAŽDÝ, při jehož činnosti vzniká odpad,  

2. PO nebo PFO, která provádí úpravu odpadů nebo jiné 

činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení 

odpadu, nebo  

3. OBEC od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 

59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určeném 

 

„KAŽDÝ“ - u nepodnikající FO jen ty povinnosti původce, 

u kterých to zákon výslovně stanoví (§ 15 odst. 1) 

 

 



K § 5 

ODST. 2 – odpad při činnosti více osob nebo na 

základě smlouvy (díla na zakázku nebo 

subdodavatelské vztahy) 

- osoba, která fyzicky provádí činnost, při které vzniká 

odpad, nebo písemná smlouva… 

 

ODST. 3 – KO a odpady z obalů v nemovitostech – 

vlastník nemovité věci na základě písemné smlouvy, 

(např. obchodní a administrativní centra), 

- NE odpady z domácností! 

 



POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU (§ 15) 

 zařadit odpad podle druhu a kategorie (vyhláška 
Katalog odpadů, odpad nebezpečný a ostatní, SKO- 
kategorie ostatní) 

 prokázat (při kontrole), že předal odpad v odpovídajícím 
množství v souladu se zákonem  

     - u SDO – i nepodnikající FO X výjimka množství, které lze 
předat obci 

 v případě KO a SDO – předání zajištěno písemnou 
smlouvou před vznikem  

    - u SDO – i nepodnikající FO X výjimka množství, které lze 
předat obci – přechodné ustanovení 1 rok!) 

 



 spolu s odpadem předat i údaje o své osobě a odpadu  

(při jednorázové nebo první z řady opakovaných 

dodávek) 

  základní popis odpadu – u uložení odpadu na skládku 

nebo zasypávání (na základě dohody může zpracovat 

provozovatel, ale původce za zpracování odpovídá) 

+ § 24, 25 + příloha č. 12 vyhlášky 

+ přechodná ustanovení – do 31. 12. 2021: 

-požadavky na údaje splněny, pokud podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

-požadavky na základní popis splněny, pokud podle vyhlášky  
č. 294/2005 Sb. (výjimka údaj o výhřevnosti) 



 při odstraňování, provádění nebo údržbě stavby – vybourané 
stavební materiály, povinnosti s cílem zajistit opětovné použití  
a recyklaci  

 

 

 

 

 

 před ukončením činnosti provozovny předat odpady 
soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro nakládání  
s odpady 
 - pokud nepředá do 60 dnů, vznikne povinnost předat odpad 
také vlastníku nemovité věci (do 60 dnů ode dne, kdy jej vyzve 
ČIŽP, KÚ nebo OÚORP), původce povinen uhradit vlastníkovi 
nemovité věci náklady 
 

- § 42 + příloha č. 24 – stavební materiály a výrobky, které je možné 

opětovně použít, stavební materiály jako vedlejší produkt a SDO obsahující 

nebezpečné složky, azbest… 

- Přechodné ustanovení: původce zajistí nejpozději od ledna 2022 



Zařízení určené pro nakládání  

s odpady (§ 11) 

1. zařízení ke SKLADOVÁNÍ, sběru, ÚPRAVĚ, využití nebo 

odstranění, ve kterém probíhá činnost vymezená v 

Katalogu činností  v příloze č. 2 a které má povolení  

podle § 21 odst. 2  - KÚ 

2. zařízení k využití nebo skladování odpadu vymezené  
v příloze č. 4 (dosavadní „zařízení § 14 odst. 2“), bez 

povolení, zahájení provozu ohlásit podle § 95 odst. 1 

3. malé zařízení provozované na základě souhlasu  

podle § 64 odst. 2 - OÚORP 

 



POVOLENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

 
 § 21  - smí provozovat PO nebo PFO se sídlem nebo  

s odštěpným závodem na území ČR  

 § 22 – pro typy činností v KATALOGU ČINNOSTÍ v příloze 
č. 2 zákona, KRAJSKÝ ÚŘAD,  

-  náležitosti - příloha č. 3 

- k žádosti závazné stanovisko KHS 

- nedílnou součástí povolení je provozní řád  

- účastníkem řízení o vydání povolení též obec, na jejímž 
území má být zařízení provozováno (X u mobilních) 

- u mobilních zařízení KÚ podle sídla provozovatele 
§ 145/2 (X § 96/4) 

 



 POVOLENÍ NA DOBU NEURČITOU (s výjimkou mobilních zařízení 
- na dobu 6 let)  

 + REVIZE povolení každých 6 let (§ 23): 

- náležitosti zprávy o revizi příloha č. 3,  

- v případě, že zpráva není  ve stanovené lhůtě KÚ předložena, 
povolení provozu zařízení zaniká 

- provozovatel shledá, že je nezbytná změna povolení  - 
společně s předložením zprávy o revizi požádá o změnu 
povolení (+ návrh upraveného provozního řádu)  

- KÚ shledá, že nezbytná změna –vyzve k podání žádosti  
o změnu povolení (popř. důvody ke zrušení) 

- nejsou dány důvody ke změně povolení provozu zařízení – KÚ 
zprávu o revizi schválí. 

 IPPC - § 151 

 



Přechodná ustanovení (§ 153) – „PŘEPOVOLENÍ“ 

 Zařízení „dosavadní § 14/1“ - na dobu platnosti souhlasu, 

nejdéle však 

- u mobilních zařízení ke sběru a výkupu – do 1 roku 

- u ostatních zařízení ke sběru nebo výkupu – do 2 let 

- u zařízení k využití  nebo odstranění – do 3 let  

+ žádost podaná 6 měsíců před uplynutím… 

  Zařízení „dosavadní § 14/2“ – pokud nesplňuje podmínky  

§ 21 odst. 3, bez povolení nejdéle pod dobu 1 roku 

 Sklady  - smí být provozovány bez povolení po dobu 1 roku 

Malé zařízení – se považuje za zařízení se souhlasem (§ 64/2) 

do doby platnosti kladného vyjádření, nejdéle však 2 roky 

 

 



Některé povinnosti provozovatele 

zařízení 
 

 

 

 

 mobilní zařízení k využití – písemně oznamuje provoz před zahájením KÚ, 

KHS a OÚ, na jejímž území má být provozováno (§ 28 - datovou schránkou, 

datum + parcelní číslo pozemku) 

 přebírání KO od FO – provozovatel oznamuje obci, na jejímž území odpad 

vznikl, do 15. ledna druh a množství převzatých odpadů + formulář (příloha 

č. 19 vyhlášky) 

 před ukončením provozu předat soustředěné odpady do jiného zařízení (60 

dnů)… 

 

§ 3 – VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ – váha (výjimky: zasypávání, malé zařízení  

a do konce roku 2030 mobilní zařízení – externí váha) 

- označení  - „Mobilní sběr odpadu“ – od ledna 2022 

 



Vybrané kovové odpady (§ 18 a § 19) 
 § 41 vyhlášky  - kovový odpad vymezuje příloha č. 23:  

Bod 1.  - provozovatel povinen zaznamenat údaje o FO, která fyzicky 
předává odpad do zařízení, a kovové odpady, za které může poskytovat 
úplatu pouze způsobem uvedeným zákoně (převod peněžních 
prostředků, poštovní poukaz)-  evidence plateb, 

Bod 2.  - provozovatel nesmí poskytovat úplatu v případě převzetí od 
nepodnikajících FO;  

 provozovatel vede průběžnou evidenci - příloha č. 14  

 kamerový systém  (prostor vstupu, váha a místo soustřeďování + 
technické požadavky)  + přechodné ustanovení (§ 81/1) – parametry 
kamerového systému od ledna 2022!   

 záznam z kamer uchovávat po dobu 30 dnů, proškolení pracovníků 

 původce včetně nepodnikajících FO - NE do mobilních zařízení –  
s výjimkou odpadu, jehož původcem je OBEC! 

 Pozor: § 18 a 19 se nevztahuje na zařízení, které je součástí obecního 
systému a neposkytuje za převzaté odpady úplatu (§ 62 odst. 4) 



Školní sběr (§ 20) 

 Škola může přebírat od žáků odpady papíru, plastů  

a kovů z domácností. 

  ŠKOLA= VLASTNÍK, OBEC = PŮVODCE 

  Škola  - do 15. ledna předá obci údaje (hmotnost, zařízení) 

(formulář příloha č. 3 vyhlášky) 

 ŠKOLA = má povinnosti původce, s výjimkou ročního 

hlášení X OBEC = nemá povinnosti původce, s výjimkou 

ročního hlášení. 

 MŽP: Školy musí od začátku roku informovat osobu, které odpady 
předávají, že partnerem (původcem) je obec. 

 

 



Přeprava odpadů (od § 46)  

Přeshraniční přeprava odpadů - bezpečné 

uskladnění odpadů (nedokončená, 

nedovolená přeprava) zajistí KÚ v jehož 

správním obvodu byl odpad zjištěn (§ 52/3) 

 



Komunální odpad (§ 59 a násl.) 
Obec povinna přebrat veškerý KO vznikající na jejím 

území při činnosti nepodnikajících FO (při zavedení 
poplatku za odkládání KO  = v množství odpovídajícím 
soustřeďovacím prostředkům). 

Obec povinna určit místa pro oddělené 
soustřeďování KO, a to alespoň nebezpečného 
odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického 
odpadu, jedlých olejů a tuků 

+ TEXTIL od 1. ledna 2025!  
 PLASTY, SKLO, KOVY – společné soustřeďování, pokud nedojde k ohrožení 

recyklace (metodický pokyn MŽP – „lze i nápojové kartony, přestože se 
zařazují pod 20 01 01“) 

 



„Třídění“ KO - vyhláška o podrobnostech 
§ 33 a násl. 

 
 Podobně jako v dosavadní vyhlášce č.  321/2014 Sb. 

 Oddělené soustřeďování složek KO může obec zajistit prostřednictvím 

a) sběrných dvorů, 

b) zařízení určených pro nakládání s odpady, 

c) velkoobjemových kontejnerů, 

d) sběrných nádob, 

e) pytlového způsobu sběru, nebo 

f) kombinací způsobů podle písmen a) až e). 

 

 



 biologické odpady – celoročně alespoň pro BO rostlinného původu  
(splněno v případě komunitního kompostování),  

 jedlé oleje a tuky, plasty, sklo, papír – celoročně  

 + textil  (od ledna 2025) – celoročně,  

 nebezpečné odpady  
– minimálně 2x ročně,  

- pouze s obsluhou 

- označení a ILNO zpracovaný obecně pro příslušný druh odpadu 

 vyhláška § 11/3  - 20 03 07 objemný odpad –- za úpravu se považuje 
vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů,  

- přechodné ustanovení (§ 79/5 vyhlášky)  - za upravený do konce roku 

2022!  

 



Třídící cíle pro obce (§ 59 odst. 3) 

Obec povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované 

recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily: 

 v roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %,  

 v roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a  

 v roce 2035 a následujících letech alespoň 70 %  

z celkového množství KO    

 

co a jak se bude započítávat – 

příloha č. 18 vyhlášky 

pokuta  

do 200 000 Kč  



Obecní systém OH a OZV (§ 59) 
 Obec nastaví OBECNÍ SYSTÉM OH – MŮŽE obecně závaznou vyhláškou 

(OZV) 

 Pokud obec nastaví systém OZV, může určit místa pro: 

a) stavební a demoliční odpad 

b) movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu 

c) komunální odpad vznikající při činnosti PO a PFO (smlouva, 
úhrada) – OZV druhy odpadu, způsob určení a výběru úhrady  

d) výrobky s ukončenou životností (baterie, elektroodpad…) 

e) rostlinné zbytky v rámci komunitního kompostování (§ 65) 

 

 § 61 – každý je povinen odpad nebo movitou věc, kterou předává do 
obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu… 

 



Přechodná ustanovení k OZV  

a metodická sdělení 

Přechodné ustanovení  k OZV chybí! – MŽP: 

„během roku 2021 bude vhodné OZV přizpůsobit 

novému zákonu“ 

 

www.mzp.cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady 

 Metodické podklady Ministerstva vnitra k OZV  

o stanovení obecního systému OH 

 Metodické sdělení odboru odpadů MŽP  

k fungování obecního systému OH 

http://www.mzp.cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady


§ 60 
 v okamžiku, kdy osoba odloží movitou věc nebo odpad  

(s výjimkou výrobků s ukončenou životností) na místo obcí určené 
                                OBEC VLASTNÍKEM  

 obec může v rámci obecního systému poskytovat službu 
autorizované obalové společnosti (zákon o obalech) 

 obec může plnit povinnosti prostřednictvím dobrovolného svazku 

 nová povinnost obce nejméně jednou ročně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup: 

     - informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování KO, 
využití a odstranění KO a o možnostech prevence  
a minimalizace vzniku KO, 

     - zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce 
včetně nákladů na provoz obecního systému 
 

 



Komunální odpad  

a podnikající FO a PO (§ 62) 

 Povinnost PO a PFO zajistit místa pro oddělené soustřeďování 

KO  - alespoň papír, plast, sklo, kovy a biologický odpad 

(např. obchodní centra). 

  Může se zapojit do obecního systému – písemná smlouva, 

pokud veškerý KO = nevede průběžnou evidenci  

a neplní ohlašovací povinnosti pro tento odpad! 

  Na provozovatele zařízení, který je součástí obecního 

systému a neposkytuje za odpady úplatu, se nevztahují 
některé povinnosti provozovatele (§ 17/1 c), § 18, § 19).   

 



Biologicky rozložitelný odpad § 63 a násl. 

malé zařízení  - souhlas OÚORP! 

 § 44 vyhlášky - zařízení určená k nakládání s BRO:  

a) kompostárny, b) vermikompostárny, c) bioplynové 

stanice… 

 Příloha č. 25 vyhlášky – Seznam BRO, Seznam využitelných  

v malém zařízení, Seznam využitelných ve vermikompostárně, 

Seznam BRO pro účely sledování cílů,… 

 Příloha č. 26 vyhlášky – Obsah provozního řádu zařízení  

k využívání BRO 

 Výstupy ze zařízení (příloha č. 29, příloha č. 30 vyhlášky), 

kritéria pro odpad/neodpad + průvodní dokumentace 

 Přechodná ustanovení (§ 81/2 vyhlášky) – do „přepovolení“ 

 



Komunitní kompostování § 65 

 - mění se pravidla provozu komunitní kompostárny 

- provozovatel  povinen  - dodržovat podmínky stanovené vyhláškou, vést 

provozní deník, vést průběžnou evidenci (vazba na cíle), zaslat hlášení 

- obec je povinna zaslat každoročně do 28. února hlášení o komunitních 

kompostárnách provozovaných na jejím území (ISPOP) - list 5 přílohy č. 13 

vyhlášky 

- § 54 až 56 vyhlášky - Musí být dodrženy technologické požadavky  

a vybavení pro provoz kompostárny (popř. kapacita  - malého zařízení) 

- Provozní deník komunitní kompostárny –příloha č. 33 

- Průběžná evidence se vede při každém převzetí rostlinných zbytků podle 

přílohy č. 34 + hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků podle 

přílohy č. 35 

 - Přechodné ustanovení (§ 81/3 vyhlášky) – zajistit vybavení od ledna 2025!  

 



 § 67 Kaly  (úprava kalů a povinnosti při používání na 

zemědělské půdě) 

- neupravený kal jako odpad ostatní (ne NO) + podmínky 

přepravy a označení kalu (Příloha č. 36 vyhlášky) 

- podobně jako v dosavadní vyhlášce č. 437/2016 Sb. 

-  přechodná ustanovení (§ 81, § 82 vyhlášky) – přebírají se 

přechodná ustanovení dosavadní vyhlášky č. 437/2016 Sb. 

(po novelizaci). Do konce roku 2022 se kaly kategorie II 

považují za upravené. 

 

 § 70 Sedimenty 



 § 71 Nebezpečný odpad 

- balení a označování NO (§ 39/1 + příloha č. 20 vyhlášky)  

- původce odpadu a provozovatel zařízení – povinni zpracovat 
ILNO (identifikační list NO) a vybavit s ním místa nakládání   
(§ 39/2 + příloha č. 21 vyhlášky) 

- mísení NO (povoluje KÚ) - § 72,  

- pověření k hodnocení  nebezpečných vlastností ( § 73),   

- pozastavení platnosti a odejmutí osvědčení ČIŽP nebo KÚ (§ 77) 
– přístup k záznamům KÚ, OÚORP a ČIŽP 

- ohlašování přepravy NO (SEPNO)- § 78  (§ 40 + příloha č. 22 
vyhlášky)  
+ přechodné ustanovení (§ 80/6 vyhlášky) - do konce roku 
2022 se přeprava NO ohlašuje podle vyhlášky č. 383/2001 
Sb. 



 § 85 Azbest 

 

 § 87 Odpady s obsahem radionuklidů 

  

 § 88 Odpady ze zdravotní a veterinární péče  
- původce odpadu ze zdravotní péče povinnost 
zpracovat pokyny pro nakládání jako součást svého 
provozního řádu (příloha č. 48 vyhlášky), 
- školení zaměstnanců (příloha č. 49 vyhlášky) 
- § 72 vyhlášky - odpady odděleně soustřeďovány, 
alespoň v rozsahu: 
a) ostré předměty,  
b) nepoužitelná léčiva,  
c) odpady určené ke spálení,  
d) odpady určené k dekontaminaci a  
e) komunální odpad. 
+ požadavky na soustřeďovací prostředky 



 § 91 Odpady léčiv z domácností  

- povinnosti provozovatele lékárny (evidence, hlášení), 

údaje KÚ 

 

 odpad rtuti, PCB, odpadní olej, recyklace lodí… 

 



SKLÁDKY ODPADŮ 

 provozovatel – povinnost vést evidenci o množství materiálů, 

které nejsou odpadem, použitých na skládce v rámci 1. fáze 

provozu skládky  (§ 39) 

 2. a 3. fáze provozu skládky  - pouze na základě rozhodnutí  

o změně povolení provozu skládky (§ 38) 

  (§ 37/3) všechny movité věci v rámci 1. fáze jsou odpad, s 

výjimkou konstrukčních prvků skládky (§ 10/4 vyhlášky) 

 Výše rezervy - 145 Kč/t NO (včetně NO na TZS) a KO (x 

azbest), 75 Kč/t OO a azbest (včetně OO na TZS) - § 42/6 

 Podrobnosti ve vyhlášce (§ 9 a násl., příloha č. 4, 8, 9,10, 11) 

 

 

 



Zákaz ukládání využitelných odpadů 

na skládku (§ 40) 

Od 1. ledna 2030 se na skládku nesmí ukládat odpady: 

a) jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6.5 MJ/kg,  

b) které překračují hodnotu parametru biologické stability 
AT4 (příloha č. 10) 

c) které je možné účelně recyklovat  
(Příloha č. 4 písm. E  vyhlášky - přechodné ustanovení do konce roku 2021) 

 

  Výjimky ze zákazu: 1. krizový zákon, 2. zařízení na využití 
(smlouva) je z technických důvodů mimo provoz… 

                                                                

 + Příloha č. 9 



Příloha č. 9 
Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na 

skládku (v Kč/t) 
Poplatkové období v roce 

Dílčí základ poplatku 
za ukládání 

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

využitelných odpadů*) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850 

zbytkových odpadů 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800 

nebezpečných 
odpadů 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

vybraných 

technologických 
odpadů 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

sanačních odpadů 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 



Dělení částí výnosu poplatků (v %; rozpočet obce, na 

jejímž území se skládka nachází/rozpočet SFŽP) 

Dílčí poplatek 

za ukládání 

Poplatkové období v roce 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a 

dále 

využitelných 

odpadů *) 

60/40 50/50 45/55 36/64 28/72 26/74 24/76 22/78 20/80 20/80 

zbytkových 

odpadů 

80/20 75/25 75/25 75/25 75/25 60/40 60/40 50/50 50/50 40/60 

nebezpečných 

odpadů 

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

vybraných 

technologických 

odpadů 

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



POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU 

 
 POPLATNÍK (§ 103)  

a) ten, kdo pozbývá vlastnické právo k odpadu při jeho předání  

b) obec, pokud je původcem ukládaného KO nebo  

c) provozovatel skládky, pokud  

1. uložil odpad na jím provozovanou skládku, nebo  

2. určil odpad při jeho uložení na skládku jako technologický 

materiál pro technické zabezpečení skládky 

 PLÁTCEM POPLATKU = PROVOZOVATEL SKLÁDKY  (daňový řád  

č. 280/2009) 

 správce poplatku = SFŽP 

 správa placení poplatku = celní úřad  

 



Osvobození od poplatku (§ 105) 

uložení odpadu na skládku v rámci řešení 

následků krizové situace podle krizového 

zákona  

uložení odpadu na skládku určeného 

provozovatelem skládky při jeho uložení jako 

technologický materiál pro technické 

zabezpečení skládky až do 25 % celkové 

hmotnosti odpadů uložených na skládku  

v poplatkovém období  

 



TŘÍDÍCÍ SLEVA PRO OBCE (§ 157) 
 
 Do roku 2029 se KO podle § 40 odst. 1 (s výjimkou NO) 

jehož původcem je obec - zahrne v rámci poplatku NE 

jako využitelný odpad, ale jako KO - pokud celková 

hmotnost takového odpadu uloženého na libovolnou 

skládku nepřesáhne množství podle přílohy č. 12 .  

 Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku pro KO  

= 500 Kč za tunu.  

 X pokud přesáhne – jako využitelný odpad – Příloha č. 9 

  Obec uplatní nárok na toto zahrnutí a současně sdělí 

rozhodné údaje, ze kterých vyplývá její nárok - u plátce 

poplatku = provozovatel skládky(vede evidenci).   



MŽP: 

 § 157 – v naprosté většině spadají odpady: 20 03 01 Směsný KO, 

20 03 02 Odpad z tržišť, 20 03 03 Uliční smetky, 20 03 07 Objemný 

odpad 

 obec může uplatnit slevu k jakýmkoliv svým odpadů  

u jakéhokoliv provozovatele skládky 

 obec může zmocnit provozovatele zařízení ke sběru odpadů 

(svoz) 

 rozhodné údaje - na jaké množství uplatňuje slevu na jiné 

skládce 

 okamžik dosažení max. množství – primárně kontroluje obec, 

hlídá někdo jiný = oznámit provozovateli skládky, popřípadě lze 

smluvně nastavit smluvně tak, že hlídá provozovatel skládky 

 



Příloha č. 12: 

- „TŘÍDÍCÍ SLEVA“ se vypočte jako násobek:  

POČTU OBYVATEL OBCE (bilance obyvatel  

ČR – ČSÚ k 1. lednu kalendářního roku předcházejícímu 

poplatkovému období) A  

 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Množství 

odpadu  

na 

obyvatele 
v t 

0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 



Průběžná evidence a ohlašování 

§ 94 

- původce odpadu, provozovatel zařízení  
a obchodník s odpady jsou povinni vést 
průběžnou evidenci, 

 - samostatně za každý druh odpadu, za každé 
zařízení, za každého obchodníka a za každou 
provozovnu… 

- vznik odpadu mimo provozovnu a nakládání  
s odpady v mobilním zařízení -  průběžná evidence 
se vede samostatně za každý správní obvod obce  
s rozšířenou působností a hl. m. Prahy  

 



§ 26 Vedení průběžné evidence:  

Vede se podle listu 2 přílohy č. 13  

+ datum a číslo zápisu  

+ jméno osoby odpovědné za vedení 

kdy se provede záznam: při každém naplnění 

soustřeďovacího prostředku, při periodickém 

svozu KO - jednou měsíčně … 

 interní číslo provozovny, IČOB 

 



§ 95 (hlášení ISPOP, www.ispop.cz) 

 provozovatel zařízení, obchodník s odpady, zprostředkovatel a dopravce 
odpadu povinni ohlásit údaje o zařízení nebo o činnosti…       KÚ 

 provozovatel skládky povinen ohlásit do 28. února za předchozí kal. rok 

údaje o stavu vytvořené rezervy, doložené výpisem z účtu provozovatele 

skládky, údaje o volné kapacitě skládky a o poplatcích za ukládání 

odpadu na skládky   KÚ 

 původce do 28. února - navýšení limitu pro ohlašování u původce pro NO  

– ze 100 kg na 600 kg! (OO 100t)   OÚORP 

 provozovatel zařízení (s výjimkou skladu odpadu podle příl. 

č. 4), a obchodník s odpady povinen zaslat do 28. února následujícího kal. 

roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence         OÚORP 

 OBEC – hlášení podle odst. 3 + hlášení o obecním systému za uplynulý kal. 

rok do 28. února, rozsah – návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s 

odpady – příloha č. 13 List 5   OÚORP 

http://www.ispop.cz/


 § 27 Ohlašování  

ROČNÍ HLÁŠENÍ: 

 - list 1 (Identifikace) a list 2 (Hlášení souhrnných údajů) 

+ list 3 - kaly 

+ list 4  - hlášení o volné kapacitě skládky….  

+ list 5 obecní systém – 14 tabulek (např. Systém sběru SKO a využitelných 
složek, Sběrné dvory, sběrná místa, místa zpětného odběru VUŽ, 

Směřování k využití nebo odstranění SKO a objemného odpadu, Náklady 

obce na odpadové hospodářství, Způsob úhrady za službu svozu (obec-

svozová společnost), Příjmy obce v odpadovém hospodářství,…) 

+list 6  - POPs 

+list 7  - PCB 

+ list 8 – hlášení provozovatele zařízení k mechanické úpravě, třídění a 

dotřídění  - vstup a výstup ze zařízení 

 

 

 



 § 28 Ohlašování  

- Provozovatel zařízení ohlašuje údaje o zařízení – příloha  

č. 15 vyhlášky 

- Obchodník s odpady, zprostředkovatel nebo dopravce 

ohlašuje údaje o činnosti – příloha č. 16 vyhlášky 

 

 § 29 Kontrola a zpracování hlášení (ORP, KÚ) 

 

 § 30 Zasílání informací ministerstvu – KÚ a OÚORP –  

o vydaných rozhodnutích – příloha č. 17 (ISOH) 



Přechodné ustanovení (§ 80/4 vyhlášky):  

 

V letech 2021 a 2022 se průběžná evidence vede a roční 

hlášení za tento rok se podává podle požadavků vyhlášky 

č. 383/2001 Sb.  

Pokud bude roční hlášení ohlášeno v souladu  

s  požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., považují se údaje 

podle § 27 za ohlášené. 

V letech 2021 a 2022 se nevede průběžná evidence podle 

přílohy č. 14 (kovové odpady). 

 



Plány odpadového hospodářství  
(§ 97 a násl.) 

Plán odpadového hospodářství ČR 

 

Plán odpadového hospodářství kraje 

 

Plán odpadového hospodářství obce  

 
- změna právní formy  

- přechodná ustanovení – zůstávají v platnosti do uplynutí 
doby, na kterou byly vydány… 



K výkonu státní správy: 

 § 127 MŽP (§ 128 Informační systém odpadového 

hospodářství) 

 § 129 MPO – vydává vyjádření v řízení o vydání povolení, 

že věc přestává být odpadem (§ 10/1) 

 § 133 Krajská hygienická stanice  

- vydává závazné stanovisko v řízení o vydání povolení, že 

movitá věc přestává být odpadem (§ 10/1), vazba na 

ochranu veřejného zdraví  

 § 134 Inspekce (ČIŽP) 



§ 145 Krajský úřad 

- kontroluje, jak jsou PO a PFO dodržována ustanovení 

právních předpisů a rozhodnutí ve všech oblastech 

působnosti tohoto zákona (X s výjimkou OÚ!) a zda 

pověřené osoby dodržují způsob hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů 

- zpracovává a vede evidenci jím vydaných povolení 

a dalších rozhodnutí 

- může zastavit nebo omezit provoz zařízení… 

 



§ 146 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

- vede a zpracovává evidenci jím vydaných souhlasů a dalších 
rozhodnutí 

- kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a 
rozhodnutí ve všech oblastech působnosti tohoto zákona (X s výjimkou 
OÚ) 

- může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí 
nebo ŽP... 

- může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik 
odpadů, pokud původce nemá zajištěno převzetí odpadů a pokud by 
odpady mohly způsobit škodu na ŽP nebo zdraví lidí… 

- vydává z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty 
závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby 
podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona  
a vyjádření… 

 

 



§ 147 Obecní úřad 

- kontroluje, zda PO a PFO 

a) využívají obecní systém pouze na základě 

písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní, a zda 

nepodnikající FO nakládají s KO v souladu s tímto 

zákonem 

b) mají zajištěno převzetí odpadu, který samy 

nezpracují, v souladu s tímto zákonem osobou 

oprávněnou 

 



Přestupky, opatření k nápravě 

 Opatření k nápravě – § 116, lze uložit i právnímu nástupci 

 Přestupky FO (§ 117), Přestupky původce odpadu (§ 118), Přestupky provozovatele zařízení 
(§ 119), Přestupky provozovatele skládky ( § 120), Další přestupky Po a PFO (§ 121), 
Přestupky obce (§122)  

 Kdo projednává přestupky? - Společná ustanovení (§ 123) - 
OÚORP, OÚ, ČIŽP… 

Obecní úřad projednává přestupky: 

- FO podle § 117 odst. 1 písm. k), l) a t)   

- PO a PFO podle § 121 odst. 2 písm. o) 

- původce odpadu podle § 118 odst. 1 písm. b) a c)  
(i OÚORP a ČIŽP) 

 

 informační povinnost orgánu, který zahájil první 

 upuštění od správního trestu („účinná lítost“) - § 125 



Přestupky obce  

Do 100 000 Kč – nesplní informační povinnosti 

§ 60/4 

 Do 200 000 Kč – nezajistí splnění „třídícího 

cíle“, nezašle hlášení o komunitních 

kompostárnách… 

 Do 10 000 000 Kč – nepřebere KO, neurčí 

místa pro oddělené soustřeďování KO 

 projednává inspekce nebo OÚORP 

 



B. VYHLÁŠKA Č. 8/2021 Sb., 

KATALOG ODPADŮ 



účinnost 27.1.2021 + přechodné ustanovení § 14 odst. 1 
(31.12. 2023) 

 obce: obalový odpad 15 01            odpady skupiny 20 

 Nová katalogová čísla „PODDRUH“ např. : 
 20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony 

 20 01 40 01  Měď, bronz, mosaz 

 20 01 40 02  Hliník 

 20 01 40 03  Olovo 

 20 01 40 04  Zinek 

 20 01 40 05  Železo a ocel 

 20 01 40 06  Cín 

 20 03 01 01 Odděleně soustřeďovaný popel z domácností 

 § 4/2 vyhlášky – „Odpad se přiřazuje ke katalogovým číslům 20 
01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 
04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01 01 pouze, pokud se jejich 
původce rozhodne pro jejich oddělené soustřeďování.“ 

 

 

 



C. ZÁKON O VÝROBCÍCH  

S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ 
(č. 542/2020 Sb.) 

Vztahuje se na:  

Baterie a akumulátory,  

Elektrozařízení (+ zářivky) 

Pneumatiky 

Vozidla s ukončenou životností („autovraky“) 

 

 

 



 speciální zákon k zákonu o odpadech,  
zjednodušený odpadový režim 

 oblast zpětného odběru, rozšířená odpovědnost  
výrobce (EPR) 

 Kolektivní systémy - www.mzp.cz (ELTMA, Ekolamp, 
Elektrowin, Retela, Asekol…)   

 komplexní úprava pravidel pro vznik a fungování 
kolektivních systémů 

 Registr míst zpětného odběru 

 spolupráce s obcemi – § 16 – písemná smlouva za účelem 
zřízení místa zpětného odběru, se zpětně odebranými 
výrobky musí být nakládána v souladu s tímto zákonem  
a odděleně od ostatního KO, výrobce poskytne informace 
(pokud obec požádá) 

http://www.mzp.cz/


 Hustota veřejných míst zpětného odběru: 

elektrozařízení (v každé obci, městském obvodě nebo 
městské části s počtem více než 2000 obyvatel, a to 
pro každou skupinu elektrozařízení),  

přenosné baterie (v každé obci, městském obvodě 
nebo městské části s počtem více než 1500 obyvatel),  

automobilové baterie (v každé obci s pověřeným 
obecním úřadem a v případě územně členěných 
statutárních měst a hl. m. Prahy v každém městském 
obvodě nebo městské části),  

pneumatiky (v každé obci s pověřeným obecním 
úřadem a v případě územně členěných statutárních 
měst a hl. m. Prahy v každém městském obvodě nebo 
městské části) 

+ obec projeví zájem - § 65, § 85, § 97 

 

 



Odstavené vozidlo 

 § 102 odst. 2 písm. c) 

„odstaveným vozidlem vozidlo, které je pro závady v 

technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu 

na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si 

vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných 

částí mechanismu nebo konstrukce vozidla a které se 

nachází mimo pozemní komunikaci na místě, kde může 

poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí, 

nebo na veřejně přístupném místě, kde narušuje vzhled 

obce,“ 

 



§ 105 
 OÚ -  vyzve vlastníka k odstranění a současně výzvu zveřejní na úřední 

desce (není-li možné identifikovat odstavené vozidlo nebo jeho vlastníka, 
OÚ pouze zveřejní výzvu na úřední desce).  

 odstavené vozidlo bezprostředně ohrožuje ŽP nebo zdraví lidí - OÚ 
přemístí na vybrané parkoviště a informaci o umístění vozidla uvede ve 
výzvě  

 po marném uplynutí 1 měsíce od zveřejnění výzvy  - zajistí OÚ předání 
odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou 
životností (umožnění vstupu na pozemek).  

 náklady povinen uhradit obci vlastník odstaveného vozidla; to neplatí, 
pokud prokáže, že mu bylo vozidlo odcizeno 

 

 + § 104 - zákaz držet nebo přechovávat více než 3 vybraná vozidla s 
ukončenou životností, která nejsou evidována v registru silničních vozidel 
(NE historická vozidla, vozidla starší 30 let…)  

 

 



K výkonu státní správy: 
 § 121 – přestupky  FO  

a) se zbaví výrobku s ukončenou životností nebo jeho části v rozporu s § 4, 

b) v rozporu s § 14 odst. 4 převezme výrobek s ukončenou životností, 

c) umístí vozidlo s ukončenou životností nebo jeho podstatné části v rozporu  
 § 104 odst. 2, 

d) v rozporu s § 104 odst. 5 drží nebo přechovává více než 3 vybraná vozidla s 
ukončenou životností, která nejsou evidována v registru silničních vozidel v České 
republice, nebo 

e) v rozporu s § 105 odst. 4 neumožní osobě pověřené obecním úřadem vstup na 
pozemek. 

+ pokuta do 100 000 Kč 

+ § 126 - OÚORP projednává přestupky podle § 121 

 Emisní poplatky  (§ 113 a násl.)  - správcem emisního poplatku je OÚORP  
+  Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k výběru tzv. emisního poplatku 
(17.2.2021) - problematika osvobození od tohoto poplatku, administrace zániku 
poplatkové povinnosti a výklad přechodného ustanovení  

 



D. POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ 

ODPAD (zákon č. 543/2020 Sb.) 

 - novela - § 10d zákona o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.) 

Poplatky za komunální odpad:  

A. poplatek za systém nakládání s komunálním 

odpadem  

B. poplatek za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci 

 



Poplatek za obecní systém OH 

„na hlavu/ nemovitost“  

- poplatek za samotnou existenci obecního 

systému (absence vazby na skutečnou 

produkci odpadu) 

Poplatník: 

a) FO přihlášená v obci nebo 

b) vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům 

nebo stavba pro rodinnou rekreaci), ve které 

není přihlášena žádná FO 

 

Poplatek činí nejvýše 1200 Kč. 

 

Osvobození od poplatku: 

- osoba je poplatníkem poplatku za odkládání KO 
 z nemovité věci v jiné obci a má v té jiné obci 
bydliště 

- osoba umístěna v domově pro seniory, v dětském 
domově pro děti do 3 let věku, domově pro osoby 
se zdravotním postižením…  

 

Poplatek za odkládání KO z nemovité věci 
 

„na popelnici“ 

- poplatek založen na skutečném množství 
vyprodukovaného odpadu (PAYT) 

Základ poplatku: 

a) hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci (v kg),  

b) objem odpadu odloženého z nemovité věci (v litrech), 
nebo 

c) kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc 
na odpad (v litrech) 

Sazba poplatku činí nejvýše: 

a) 6 Kč za kg 

b) 1 Kč za l  

Obec může určit minimální základ dílčího poplatku (kal. 
měsíc), nejvýše: a) 10 kg, b) 60 l 

Plátce poplatku: 

a) společenství vlastníků jednotek, nebo 

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech 

Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka: 

a) FO, která má v nemovité věci bydliště, nebo 

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá žádná FO bydliště. 



Přechodná ustanovení u plateb za KO: 
 

úhradu lze vybírat do 31. prosince 2021 

poplatek za KO (podle § 17a) může obec 
vybírat za poplatkové období 2021. OZV 
pozbývá platnosti nejpozději 31. prosince 2021!   

poplatek za provoz systému podle z. č. 565/1990 
Sb. – přechodná ustanovení ve „změnovém 
zákoně“: „Obec může za poplatkové období 
roku 2021 vybírat poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
který zavedla přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ 
 



Metodiky Ministerstva vnitra: 

Metodický materiál k vydání obecně závazné 

vyhlášky obce, kterou se stanovují místní poplatky 

dle právního stavu k 1. 1. 2021 

vzory OZV + právní výklad k zákonným zmocněním  

https://www.mvcr.cz/clanek/metodicky-material-

c-28-stav-k-1-1-2021.aspx 
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E. NOVELA ZÁKONA O OBALECH 
(č. 545/2020 Sb.) 

 úprava vztahů mezi autorizovanými obalovými společnostmi 
(AOS) - ? vstupu nových AOS na trh, koordinace, vyrovnání 
nákladů AOS 

 ekomodulace = zvýhodnění materiálů příznivějších pro ŽP; 
úprava recyklačních cílů (Příloha č. 3, hliníkové obaly) 

 § 21 – AOS povinna uzavřít s každou obcí, která o uzavření 
projeví zájem, smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného 
odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního 
systému OH, za podmínek obdobných jako s ostatními 
obcemi; za uzavření smlouvy nesmí AOS požadovat úhradu,  

 minimální hustota sběrné sítě – min. 90% obcí a 90% z počtu 
obyvatel ČR (§ 10) 

 



F. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V OBCÍCH 

 PAYT (Pay as you throw) „Zaplať, kolik vyhodíš!“ - 

systém poplatků za svoz a nakládání s odpadem  - 

placení za množství vyprodukovaného odpadu (čipy, 

čárové kódy). 

 DtD (Door to Door) „Sběr od dveří ke dveřím“ - systém 

svozu odpadů přímo z místa vzniku (plastové pytle, 

barevné nádoby u domu). 

 



 Jihlava  - Program zodpovědného nakládání s odpady – 

varianty: „Vím, kam s odpadem“, „Třídím zodpovědně a 

má to smysl“), úleva na poplatku.  

 Vysoké Mýto – DtD, 118 kg SKO/obyv. v roce 2018 

 Dobříš  - za prvních 6 měsíců poklesl objem SKO ve městě 

proti stejnému období v loňském roce o 41,1 tun. Lidé mají 

poslední rok možnost třídění odpadů přímo ve svých 

domácnostech do přidělených barevných pytlů, které jsou 

následně odvezeny přímo od jejich domů. (Zdroj: 

Pribramsky.denik.cz, 9.9.2020) 

 Turnov - získal bezmála šestimilionovou dotaci na změnu systému 

sběru a svozu KO, až 4 nádoby u domu. Podle analýzy by se díky 
tomu mohlo vytřídit až o třetinu více odpadu. (Zdroj: 

www.biom.cz, 12.11.2020) 

 

 

 

 



 Fulnek – Odpadový Oskar (Arnika) 2019 - v rámci republiky 

v kategorii měst nad 5000 obyvatel vyprodukují nejméně 

směsných odpadů (99,1 kg/ob/rok) a třídění 55 %. 

 Doksy - Vytřídit se za loňský rok podařilo více než polovinu 

odpadu, lidé totiž mají nádoby na plasty, papír a 

bioodpad přímo u svých domů (Zdroj: Ekolist.cz, 19. 4. 2021) 

 Cheb – za první pololetí 773 t papíru, plastů a skla (o 33 tun 

více než před rokem), množství SKO se snížilo meziročně o 

107 t, nový systém v rodinné zástavbě (SKO 1x za 2 týdny a 

barevné nádoby u domů), (Zdroj: parlamentnilisty.cz, 4. 9. 2021) 

 

 

 



Seznam použitých zkratek: 
 NO – nebezpečný odpad 

 OO – ostatní odpad 

 BRO – biologicky rozložitelný odpad 

 BO – biologický odpad 

 KO – komunální odpad 

 SDO – stavební a demoliční odpad 

 SKO – směsný komunální odpad 

 PO – právnická osoba 

 FO – fyzická osoba 

 PFO -  podnikající fyzická osoba 

 TZS  -  technické zabezpečení skládky 

 OH - odpadové hospodářství 

 OZV – obecně závazná vyhláška 


