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Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Nakládání s komunálním odpadem 
 

Povinnosti obce: 
 

• Povinnost obce stanovit ve své samostatné působnosti 
obecně závaznou vyhláškou obce systém nakládání s 
komunálním odpadem vznikajícím na jejím katastrálním 
území. 
 

• Povinnost obce určit způsob a zajistit místa pro 
oddělené shromažďování nebezpečných složek 
komunálního odpadu, nebo alespoň dvakrát za rok 
zajistit jejich odvoz oprávněnou osobou v určeném 
termínu a místě.  



Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Povinnosti obce: 

 

• Povinnost obce určit způsob a zajistit místa pro 
oddělené shromažďování minimálně papíru, plastů, skla 
a kovů z komunálního odpadu, a to v rozsahu, který je 
dostatečný pro zajištění dosažení cílových hodnot 
recyklace komunálního odpadu stanovených evropskými 
předpisy. 
 

• Obce budou muset zajistit systém nakládání s biologicky 
rozložitelnými komunálními odpady rostlinného původu. 

 



Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Povinnosti FO při nakládání s KO: 

 

• Fyzické osoby jsou povinny nakládat s komunálním 
odpadem v souladu se systémem nakládání 
s komunálním odpadem stanoveným obcí. 
 

• Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odkládat 
pouze na místa určená obcí nebo jej předávat 
oprávněné osobě. 

 



Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Povinnosti FO při nakládání s KO: 

 

• Poplatek 
 

• Navrhuje se zpoplatnění fyzických osob jediným 
způsobem, a to místním poplatkem za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem. Poplatek bude 
stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích.  
 

• Vyměřování a vymáhání poplatku bude provádět obec. 



Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Povinnosti FO při nakládání s KO: 

 

• Poplatek 
 

• Poplatníkem je každá fyzická osoba užívající nemovitost 
v obci, a to bez ohledu na její trvalý pobyt v obci nebo 
typ nemovitosti (např. rekreační objekty s celoročním 
pobytem jejich uživatelů).  

• Počet osob užívajících nemovitost je povinen nahlásit 
obci její vlastník.  

• Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti.  

 



Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Povinnosti FO při nakládání s KO: 

 

• Poplatek 
 

• Výše poplatku se stanoví podílem skutečných čistých 
nákladů (od celkových nákladů budou odečteny příjmy 
za prodej vytříděných odpadů, druhotných surovin, 
odměny za zpětný odběr obalů a výrobků apod.) obce 
na provoz systému nakládání s komunálním odpadem 
za předcházející kalendářní rok a počtu poplatníků. 
V zákoně budou specifikovány i započitatelné položky. 

 



Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Povinnosti PO při nakládání s KO: 
 

• Živnostníci produkující vymezené druhy a množství 
odpadů budou mít povinnost zapojit se do obecního 
systému nakládání s KO. 
 

• Podmínky, způsob a rozsah zapojení právnických a 
podnikajících fyzických osob do systému nakládání 
s komunálním odpadem stanoví obec obecně závaznou 
vyhláškou. 
 

 



Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Povinnosti PO při nakládání s KO: 

 

• Ve vyhlášce obec stanoví okruh právnických a 
podnikajících fyzických osob produkujících komunální 
odpad na území obce, které jsou povinny se do systému 
zapojit.  

 

• Kritériem bude zejména druh podnikatelské činnosti a 
množství produkovaného odpadu.  



Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Povinnosti PO při nakládání s KO: 

 

• Pro zpracování metodiky budou využity výsledky 
výzkumných úkolů zaměřených na stanovení měrných 
produkcí hlavních druhů odpadů u základních typů 
živností.  
 

• Ve vyhlášce budou stanoveny druhy odpadu, pro 
nakládání s nimiž budou muset zapojené osoby využít 
systému obce, a způsob, jakým budou systém využívat. 
 

 



Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti 
současnému stavu 

Povinnosti PO při nakládání s KO: 

 

• Živnostníci zapojení do obecního systému budou 
osvobozeni od povinnosti vést evidenci pro odpad, se 
kterým jsou zapojeni. 

 

• S odpadem, se kterým podnikatel nebude zapojen do 
systému obce, musí nakládat v souladu se zákonem o 
odpadech, tedy předat pouze oprávněné osobě. 

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

Struktura nového POH ČR: 
 

• I. Úvodní část (základní informace) 
 

• II. Vyhodnocení stávajícího stavu OH ČR – 
analytická část (vývoj a stav OH) 

• prioritní odpadové toky a vybrané skupiny odpadů, síť 
stávajících zařízení pro nakládání s odpady, organizace 
a řízení současného OH, vyhodnocení POH ČR za období 
2003 – 2010, vyhodnocení problémových oblastí OH, 
priority OH ČR, prognóza vývoje produkce a nakládání s 
vybranými odpady, posouzení potřeb OH, vyhodnocení 
oblasti prevence 

 
 

 
 

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

Priority OH: 
 
•Předcházení a omezování vzniku odpadů 
•Maximální využití odpadů ve vazbě na průmyslové 
segmenty, region 
•Zásadní omezení skládkování 
•Řešení nakládání s BRKO a ostatním BRO 
•Optimalizace veškeré činnosti v OH 
•Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti OH v 
regionech i v rámci ČR  

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

Priority OH: 
 

•Předcházení a omezování vzniku odpadů 

•Maximální využití odpadů ve vazbě na průmyslové 
segmenty, region 

•Zásadní omezení skládkování 

•Řešení nakládání s BRKO a ostatním BRO 

•Optimalizace veškeré činnosti v OH 

•Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti OH v 

regionech i v rámci ČR  

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

Struktura nového POH ČR: 

 

• III. Závazná část (příloha nařízení vlády)  
 

Celkem 41 cílů: 
• 4 strategické  
• 21 hlavních 
• 16 dílčích  

 
• Zásady 
• Opatření 

 

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

4 strategické cíle:  
 
1.  Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni 

ekonomického růstu 
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a 

nakládání s nimi na lid. zdraví, ŽP 
3.  Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení 
     se k evropské recyklační společnosti 
4.  Omezování používání primárních zdrojů 
     s vysokou úrovní hospodárnosti využívání 
     stávajících zdrojů 

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

• Zásady pro nakládání s odpady (prioritní odpadové 
toky) 

 
• Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady 

 
• Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, 

dovozu a vývozu odpadů 
 

• Všeobecná politika nakládání s odpady – prolínání SEK, 
Surovinové politiky a jiných 

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

IV. Směrná část 
 

- definuje podmínky, předpoklady a nástroje pro splnění 
stanovených cílů, systém řízení změn v odpadovém 
hospodářství 

   a zabezpečení kontroly plnění stanovených 
   cílů POH ČR, soustavu indikátorů OH ČR, 
   zajištění datové základny pro hodnocení OH 

 

 

Přílohy: přehled cílů, soustava indikátorů OH, právní předpisy, 
použité zkratky 

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

Cíle POH: 

Zásada pro nakládání s odpady:  

• Dodržovat hierarchii nakládání s odpady  

Cíle pro odpadové toky:  

KO: 

• Do roku 2015 stanovit tříděný sběr minimálně pro 
odpady z papíru, plastů, skla a kovů. 

• Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti 
celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a 
recyklace alespoň u materiálů jako papír, plast, kov, 
sklo, pocházejících z domácností a případně odpady 
jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné 
odpadům z domácností. 

 



Plán odpadového hospodářství ČR 

Harmonogram přípravy POH ČR: 

• listopad – vypořádání připomínek KÚ, členů Rady  

• listopad, prosinec 2012 – vnější připomínkové řízení  

• prosinec 2012 - předložení POH ČR do vlády na vědomí  
(bez ohledu na stav přípravy nové legislativy OH !) 

• leden 2013 - proces posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí (SEA)  

• v 2. polovině roku 2013 - vyhlášení závazné části POH 
ČR nařízením vlády   

 

Pokud by k 1. červenci 2013 stále nebyl nový POH ČR 
vyhlášen, potom nadále zůstává v platnosti dosavadní. 
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