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DOTAZY K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH A PROVÁDĚCÍM VYHLÁŠKÁM  

Obracíme se na Vás s žádostí o jednoznačnou a přesnou odpověď týkající se nového zákona o odpadech. 

K novému zákonu o odpadech je nutné co nejdříve vysvětlit a podrobně popsat způsob výběru poplatků od 
obcí, případně od společností, které svoz odpadů v obci zajišťují a systém, kdy obec má právo požadovat slevu 
z poplatků, resp. za jakých podmínek je obec oprávněna komunální odpad zahrnout namísto dílčího základu 
poplatku za ukládání využitelných odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu a 
jakým způsobem má obec uplatnit nárok u plátce. 

Níže uvádíme konkrétní příklady z praxe a dotazy, na které je nutné jednoznačně odpovědět: 

- 1. 1. 2021 přiveze obec odpad na skládku, má jí provozovatel účtovat poplatek 500 Kč nebo 800 Kč za 1 
tunu odpadů? 

- Jakým způsobem má obec uplatnit nárok na zahrnutí odpadů do dílčího základu poplatku za komunální 
odpad u plátce, tj. přímo u provozovatele skládky? Vydá MŽP nějaký jednotný vzorový formulář platný pro 
všechny obce v ČR?   

- Co je myšleno pojmem „rozhodné údaje“, ze kterých vyplývá, zda obci vznikl nárok na zahrnutí odpadů do 
dílčího základu poplatku za komunální odpad? 

- V případě, že plátce, tj. skládka nastaví od 1. 1. 2021 poplatky u všech obcí na 500 Kč/tunu, kdo bude 
sledovat a určovat, že množství na jednoho obyvatele již překročilo 200 kg a má dojít k navýšení poplatků 
na 800 Kč/tunu? Skládka to nebude schopna zjistit, protože obec může vozit odpady na více zařízení. Pro 
obec to však bude velmi složité určit, protože dostává vážní lístky ze skládky společně s fakturou, např. 15 
den v následujícím měsíci po navážení odpadů. K překročení hranice 200 kg na občana však mohlo dojít 
např. v polovině předcházejícího měsíce, kdy byl odpad navážen. Na faktuře bude uveden poplatek 500 Kč 
za celý měsíc přesto, že od poloviny měsíce již mělo být účtováno 800 Kč. Kdo bude za tento výpočet 
zodpovědný a jak se budou chyby v praxi opravovat? 

- Software pro vedení evidence odpadů a fakturaci, které dle našich informací běžně skládky používají, 
nejsou připraveny na sledování navezeného odpadu ve vazbě na počet obyvatel a případný výpočet slevy 
při odběru různých druhů komunálních odpadů. Vydá MŽP nějaké pokyny? 

- Které odpady se budou započítávat do slevy 200 kg na občana a rok? Jedná se o všechny komunální 
odpady ve skupině 20, tj. 200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad – odpady ze hřbitovů, 200301 
směsný komunální odpad, 200302 odpady z tržišť, 200303 uliční smetky, 200307 objemný odpad atd.? 
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- Jak to bude s poskytnutím slevy za odpad pocházející z obcí, který na skládku doveze třetí osoba, např. 
technické služby, které v obci vyhrály výběrové řízení a mají s obcí uzavřenou smlouvu. Jaký doklad musí 
tyto technické služby provozovateli skládky poskytnout, aby měly jako třetí osoba nárok na slevu, kterou 
poté přenesou na obec? 

- Obce v turistických oblastech, kde se mnohdy pohybuje více turistů než stálých obyvatel, mají produkci 
odpadů na občana několikanásobně vyšší než jsou republikové průměry, to znamená, že slevu vyčerpají 
podstatně dříve a jakákoliv motivace ke třídění postrádá smysl. Podobně špatně na tom budou obce 
s vytápěním tuhými palivy, které mají vysoký podíl směsných odpadů. Bude to nějakým způsobem 
zohledněno? 

- Podnikatelé zapojení do obecního systému zatěžují obec zejména směsnými odpady, to znamená, že opět 
zhorší celkový poměr směsných odpadů v přepočtu na jednoho občana. Jak mají obce postupovat, mají 
podnikatelé ze systému vyloučit? 

- Další oblast problémů přináší ustanovení § 36 odst. 5) zákona o zákazu odstraňování odpadů vzniklého při 
zpracování odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů. Na dotřiďovacích linkách je v současné době 
při zpracování plastů z obecních systémů využito cca 25-30 % materiálově, ostatní plasty jsou ve formě 
výmětu předávány k energetickému využití. Kam mají výměty od 1. 1. 2021 předávat společnosti 
provozující dotřiďovací linky, které nemají v okolí spalovnu, cementárnu ani linku na výrobu paliva. 
Problém je rovněž při odstávkách zařízení na energetické využití. Mohou provozovatelé zařízení předávat 
tyto výměty na skládku?  

 

Prosíme o rychlou odpověď, aby se obce mohly s plátci poplatku, tj. provozovateli skládek dohodnout na 
jasném postupu od 1. 1. 2021 a upravit v návaznosti na schválený zákon smlouvy o zajišťování služeb 
spojených s nakládáním s odpady v obci. V opačném případě budou všechny obce, včetně těch, které dobře 
třídí, vystaveny riziku platby poplatku za odpady ve výši 800 Kč za tunu a veškerá motivace bude zbytečná. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 9. 12. 2020 
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