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Věc: Dotazy k praktické aplikaci schvalované legislativy – otázka plnění povinností poplatníka, 
plátce a třetích osob v agendě třídící slevy za komunální odpady 

 

Vážení,  

obracíme se na Vás s žádostí o stanovisko ve věci ustanovení § 103 písm. b) návrhu zákona o 
odpadech (senátní tisk 320), které se týká poplatníka za ukládání odpadu na skládku.  

1) Ust. § 103 písm. b) nového zákona o odpadech stanoví, že poplatníkem je obec, pokud je 
původcem ukládaného komunálního odpadu. Důvodová zpráva k zákonu uvádí, že "Bez 
ohledu na to, kdo vlastní odpad při uložení na skládku, je poplatníkem obec, pokud je 
původcem tohoto odpadu. Tato úprava je zvolena s ohledem na nastavení „slevy“ na 
poplatku, pro obce, které dostatečně třídí. Obdobný model je rovněž s ohledem na slevu 
nastaven například na Slovensku." Podle ustanovení § 112 nového zákona provozovatel 
skládky jako plátce poplatku je povinen poplatek za ukládání odpadů na skládku od 
poplatníka vybrat. 
 
Pokud tedy má být obec podle nového zákona o odpadech vždy poplatníkem pro komunální 
odpad, jehož je původcem, jak postupovat ve zcela běžné situaci, kdy v obci zajišťuje svoz 
odpadu na skládku „svozová společnost“. Ta může odpad vést nejprve na překládací či 
dotřiďovací stanici a zde odpad upravovat, spolu s odpady dalších původců. Jen část 
původních odpadů z obce pak jde na skládku. „Svozová společnost“ se ve smyslu § 17 odst. 1 
písm. b) a c) nového zákona o odpadech stává okamžikem převzetí odpadu od obce jeho 
vlastníkem a je to „svozová společnost“, kdo předává odpady následně provozovateli skládky.  
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a) Jak má provozovatel skládky (plátce) vybírat v tomto případě poplatek od obce 
(poplatníka)? Návrh zákona o odpadech tuto situaci žádným způsobem neřeší. Není např. 
jasné, v jakém okamžiku vzniká obci (poplatníkovi) povinnost poplatek uhradit provozovateli 
skládky (plátci). Zde je třeba si rovněž uvědomit, že informace o možném překročení 
množstevního limitu definovaného zákonem, budou známy vždy až ex - post. Dále není jasné, 
zda může být povinnost uhradit poplatek splněna prostřednictvím třetí osoby. 

 
Žádáme tedy o jednoznačné stanovisko k níže uvedeným otázkám, tak, aby bylo možno 
postupovat v praxi zcela v souladu se zákonem: 
 
b) Lze výše popsanou situaci řešit úpravou stávajících smluv mezi obcí a „svozovou 

společností“, tedy tak, že by poplatek jménem obce odváděla provozovateli skládky při 
uložení odpadu „svozová společnost“? Co by mělo být obsahem této úpravy smlouvy? 

c) V jakém okamžiku bude obec platit poplatek?  
d) Jaké náležitosti by měla smlouva mezi obcí a „svozovou společností“ obsahovat, aby obec 

mohla u provozovatele skládky uplatnit tzv. „třídící slevu“ podle § 157 nového zákona o 
odpadech? 

e) Jakým způsobem by měly být upraveny stávající smlouvy mezi provozovatelem skládky a 
„svozovou společností“? Má být např. do smlouvy doplněna povinnost „svozové 
společnosti“ vybrat od poplatníka poplatek za ukládání odpadu na skládku v příslušné výši 
podle nového zákona o odpadech za veškerý odpad, který předá na skládku provozovanou 
plátcem? Popřípadě, měla by být do smlouvy např. doplněna smluvní povinnost „svozové 
společnosti“ vést evidenci o vybraných poplatcích a tuto plátci předat?  

 

2) Další věcí je otázka stanovení hmotnosti odpadu ukládaného na skládku za konkrétní 
obec, jakožto poplatníka, a s tím související stanovení výše poplatku. Pro nastavení 
vhodných procesů k aplikaci nové odpadové legislativy a s tím spojených smluvních vztahů, 
je nezbytné znát státem uznaný systém určování hmotnosti ve vztahu k jednotlivým subjektům 
při tzv. sdružených svozech (rozpočítávání hmotnosti naváženého odpadu na finální 
stacionární váze z jednoho vozu pro více subjektů). Povinné osoby nyní potřebují vědět, jak 
nastavit systém, když konkrétní výše poplatku pro konkrétní obec nebude v případech 
sdružených svozů vycházet z celého vážního lístku ze skládky, ale z evidenčních podkladů 
zjištěných rozpočítáváním finální váhy na více subjektů, které bude provádět osoba vlastnící 
odpad. Budou výsledky tohoto rozpočítání hmotnosti pro výpočet poplatku jednotlivým 
původcům vhodným podkladem pro stanovení výše poplatku? Nebo bude definován jiný 
způsob? 

  

Předem děkuji za zodpovězení dotazů. 

 

S pozdravem 

Ing. Petr Havelka  
výkonný ředitel  
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