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I.

Novinky v roce 
2016
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Novela 185/2001 – 223/2015

• Účinnost od 1.1.2016

- Drobnosti – zařazování O podle kategorií a 
stanovování nebezpečných vlastností O

- Evidence a ohlašování odpadů
- provozovatelé zařízení (i malých) jsou

povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému
úřadu, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení,
přerušení nebo obnovení činnosti včetně zahájenípřerušení nebo obnovení činnosti včetně zahájení
provozu podle změny souhlasu s provozem
zařízení

- provozovatelé skládek jsou povinni zasílat
krajskému úřadu každoročně do 15. února za
předchozí rok údaje o stavu vytvořené finanční
rezervy (bankovní výpis), volné kapacitě skládky,
údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky
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Novela 185/2001 – 223/2015

• Účinnost od 1.1.2016

- Evidence a ohlašování odpadů
- obec (100 kg NO nebo 100 t OO) – do 15. 2.

na ORP hlášení o systému obce dle vyhlášky (viz
dále)

- ORP zpracovává z hlášení evidenci odpadů a
způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a
způsobů jejich zpracování, ….. každoročnězpůsobů jejich zpracování, ….. každoročně
do 15. dubna (30.) zašle ministerstvu a krajskému
úřadu (už ne ČSÚ)

- ORP – rozhodnutí a vyjádření k malým
zařízením do 15 dnů od nabytí právní moci/vydání

- další viz § 39

- ohlašování přepravy NO
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Novela 185/2001 – 223/2015

• Účinnost od 1.3.2016
- definice kalu a upraveného kalu

- Pokud provozovatel ČOV neprovádí úpravu kalů
sám, je povinen předat kaly zařízení na úpravu
kalů.

- Provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na
úpravu kalů, který provedl úpravu kalů, je povinen
stanovit program použití kalů a v tomto programustanovit program použití kalů a v tomto programu
doložit splnění podmínek použití kalů stanovených
tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

- Osoba, která provedla úpravu kalů, je povinna předat
upravené kaly osobě uvedené v programu použití kalů nebo
provozovateli zařízení ke sběru a skladování kalů
provozovaném na základě souhlasu podle § 14 odst. 1.
Provozovatel zařízení ke sběru a skladování kalů je povinen
předat upravené kaly osobě podle odstavce 1 uvedené v
programu použití kalů. Upravené kaly nesmí být míšeny s
jinými upravenými kaly ani s jinými odpady.
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• nový Katalog odpadů – vyhl. č. 93/2016

• Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb.
- odpady, při jejichž odběru nebo výkupu je

povinnost identifikace osoby, identifikace
odpadu a vedení evidence (nově přidané):

02   01   10      Kovové   odpady
15   01   04      Kovové   obaly15   01   04      Kovové   obaly
16 08   01         Upotřebené   katalyzátory  obsahující …
17 04   11        Kabely   neuvedené   pod   17   04   10

- Odběr nebo výkup odpadů - poskytovat úplatu
pouze převodem peněžních prostředků
prostřednictvím poskytovatele platebních
služeb nebo provozovatele poštovních služeb
formou poštovního poukazu
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Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb.

• Úprava přílohy č. 20 – hlášení o produkci 
a nakládání s odpady 

Např.
Systém   nakládání   s   odpady   v   obci 

- Počet   původců   (IČO)   smluvně   zapojených  do 
obecního systému   sběru   a   nakládání   s  KOobecního systému   sběru   a   nakládání   s  KO

- Platba   občanů   za   komunální   odpady   je   
nastavena   podle množství   produkovaných   KO 

- V   obci   je   nastaven   systém   nakládání   se  
stavebními odpady   od   občanů

- Sběr   textilu   od   občanů   v   obci 

• Úprava přílohy č. 22 – hlášení o zařízeních 
(i malá) 
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II.

Stávající zákon
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Povinnosti obcí

Původce odpadů - každá právnická osoba nebo 
podnikatel, obec (občan není původcem 
odpadů ve smyslu zákona)

Obecné povinnosti – pro všechny původce 
odpadůodpadů

• Předcházení vzniku odpadů (§ 10 odst. 1)

• Nakládat s odpadem dle zákona (§ 12 odst. 1)

• Odpovědnost za odpad od jeho vzniku po 
využití nebo odstranění (§ 16 odst. 4)
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Povinnosti obcí

Povinnosti původců odpadů (§ 16)

• odpady zařazovat podle druhů (Katalog odpadů)

• zajistit přednostní využití

• odpady, které nemůže sám využít, převést do 
vlastnictví oprávněné osobě

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů

• shromažďovat odpady podle druhů (povinná • shromažďovat odpady podle druhů (povinná 
separace odpadů!)

• vést průběžnou evidenci

• zpracovat plán odpadového hospodářství

• ustanovit odpadového hospodáře (nakládání s 
více než 100 t NO za rok v posledních 2 letech) -
§15

• platit poplatky za skládkování (viz dále)
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Povinnosti obcí

Povinnosti a oprávnění obce a fyzických
osob (§ 17) – upraveny novelou
229/2014

• obec má stejné povinnosti jako ostatní původci

• Nově má povinnost vydat OZV o systému
nakládání s KO (původně - obec může
stanovit vyhláškou systém nakládání sstanovit vyhláškou systém nakládání s
komunálním odpadem včetně stavebních sutí z
katastru obce)

• obec je povinna zajistit místa, kam mohou
občané odkládat komunální odpad a nebezpečné
složky komunálního odpadu a nově také složky
KO - papíru, plastů, skla, kovů a biologicky
rozložitelných odpadů (vyhláška MŽP –
podrobnosti – 321/2014)
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Povinnosti obcí

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení (§ 39)

• Průběžnou evidenci vede každý původce a 
oprávněné osoby

• Průběžná evidence 

- za každý druh odpadu zvlášť

- při každé jednotlivé produkci odpadů (naplnění 
shromažďovacího nebo sběrového prostředku shromažďovacího nebo sběrového prostředku 
nebo převzetí odpadu od původce nebo 
oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné 
oprávněné osobě)

- nepřetržitý vznik odpadů, a periodický svoz 
komunálního odpadu - průběžná evidence v 
měsíčních intervalech (podrobnosti vyhl. 383/2001)

• Ohlašovací povinnost – více než 100 kg NO nebo 
100 tun OO
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Průběžná evidence o způsobech 
nakládání s KO

• u průběžného svozu KO vést evidenci v
měsíčních intervalech, u ostatních odpadů
se vede evidence při vzniku, předávání
nebo převzetí odpadu

• náležitosti evidence jsou uvedeny ve
vyhlášce 383/2001 Sb. Evidence je vedená avyhlášce 383/2001 Sb. Evidence je vedená a
archivovaná 5 let na obci pro případnou
kontrolu. Evidence se nikam neposílá!!

• Faktury od svozové firmy nelze považovat
za evidenci. Evidence je ale dobrá pro
přehled ve vztahu ke službám svozové
firmy.



Průběžná evidence

Není stanovena forma vedení, ale rozsah:

• Druh odpadu (katalog. číslo)

• Název odpadu

• Kategorie (O, N)• Kategorie (O, N)

• Množství v tunách (příjem, výdej)

• Kód způsobu nakládání (A00 vznik, AN3 
předáno opr.osobě…) viz vyhl. 383/2001 
Sb.

• Předáno komu (oprávněná osoba)



Ohlašovací povinnost o produkci a 
způsobech nakládání s KO

• Ohlašovací povinnost – mají obce s roční 
produkcí 100 kg nebezpečných nebo 100 t 
ostatních odpadů 
(cca obce od 200 obyvatel) 

• Od roku 2011 se podává  elektronicky na • Od roku 2011 se podává  elektronicky na 
www.ispop.cz vždy do 15.2. následujícího 
roku

• Nutná aktivace - registrace jako u 
datových schránek



Evidence odpadů - ohlašovací 
povinnost

• www.ispop.cz , zadat vlastní přihlašovací 
údaje

- vybrat formulář, vyplnit, odeslat online nebo 
dat. Schránkou

- Přidat elektronický podpis nebo zaslat - Přidat elektronický podpis nebo zaslat 
autorizační doklad 

(přijde na zadaný mail)

• Hlášením možno smluvně pověřit jinou osobu 
(svozová firma, odpad.hospodář).  

• Nutná Plná moc ověřená + konverze 



III.

Nový zákon o 
odpadechodpadech

- Připomínky SMOČR
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Obecné připomínky

• návrh zákona v řadě oblastí nereflektuje 
dlouhodobé požadavky

• navržená úprava je často zmatečná, 
protiřečí si, používá nedefinované pojmy a 
zvyšuje administrativu původcům i 
úřadům veřejné správy

• návrh zákona nenaplňuje představy ÚSC 
postupy zjednodušovat a urychlovat, je 
bagatelizována záležitost finančního 
zatížení obcí i občanů, chybí kvalitní 
analýza finančních dopadů na ÚSC

• nesouhlas s předloženým návrhem -
přepracovat
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Konkrétní připomínky

• nedostatečně definované nebo chybějící 
pojmy

• rozšířené původcovství občanů

• definice KO – povinnost zapojení 
živnostníků – rozpor s § 44

• řešení černých skládek• řešení černých skládek

• chybí odpovědnost původce za nakládání 
s odpady do jeho konečného využití 
nebo odstranění

• podmínky provozu zařízení (sběrný dvůr)
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Konkrétní připomínky

• výkup odpadů od FO

• školní sběr odpadů

• zákaz sběru odpadu mobilním zařízením

• absence řešení meziobecní spolupráce

• nedostatečné řešení zapojení živnostníků • nedostatečné řešení zapojení živnostníků 
do systému OH obce

• Nové požadavky na komunitní 
kompostárny

• POH všech úrovní

• výnos z poplatku za odpady na SFŽP

20



Konkrétní připomínky 
– skládkovací poplatek

• míra navýšení základní složky skládkov. 
poplatku – bez zdůvodnění 

• zdražení poplatku včetně jeho odvodu 
částečně státu je skrytou daní a dodatečným 
neopodstatněným zatížením občanů

• argumentace - stávající systém nemotivuje • argumentace - stávající systém nemotivuje 
původce odpadů k využívání jiných způsobů 
nakládání s odpady v dostatečné míře -
zástupná

• velké riziko negativního ovlivnění většinově 
pozitivního postoje občanů k třídění 

• další finanční zátěž - tzv. zbytkový odpad

• nejasnost s DPH
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Konkrétní připomínky 
– poplatek

• požadavek na komplexní přepracování 
návrhu 

• naprostá zmatečnost, složitost, bez 
reflexe dlouhodobých požadavků obcí 
ČR na změnu systému zpoplatnění 
obyvatelobyvatel

• zrušení možnosti smlouvy (byť ji 
věcný záměr připouští)

• zavedení dvou typů poplatků za SKO 
(chybí definice) – principielně stejné 
jako stávající
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Připomínky 
– nad rámec návrhu

• ZoO - zavést povinnost distributora 
tiskovin a letáků, sbíraných v systémech 
obcí, uzavřít na základě žádosti obce 
smlouvu o úhradě nákladů za třídění 
tiskovin, jelikož obaly tvoří jen cca 40 % 
odděleně sbíraného papíru

• z. o obalech - osvobození rezervy • z. o obalech - osvobození rezervy 
vytvářené AOS od daně

• z. o obalech - obdobně jako u ZVUŽU pro 
KS, stanovit požadavek na vytváření 
rezervy AOS ve výši min. 50 % ročních 
provozních nákladů jako prvek stability a 
důvěryhodnosti celého systému zpětného 
odběru obalů
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IV.

Co čeká obce v Co čeká obce v 
roce 2016
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POH OBCÍ

• Zpracovává obec s produkcí více než 10 t 
NO nebo 1000 t OO (obce s velikostí nad 
cca 3,5 tis. obyvatel)

• V souladu se závaznou částí POH kraje

• Zpracovává se na dobu min. 5 let do 1 
roku od vyhlášení krajského POH/do 1 roku od vyhlášení krajského POH/do 1 
roku od dosažení limitu

• Povinnost upravit POH se 
zapracovanými připomínkami kraje
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Problematické aspekty

• V případě, že návrh plánu odpadového
hospodářství obce neobsahuje náležitosti
stanovené tímto zákonem nebo není v
souladu se závaznou částí plánu
odpadového hospodářství kraje a její
změnou, příslušný krajský úřad do 3
měsíců ode dne obdržení návrhu plánuměsíců ode dne obdržení návrhu plánu
odpadového hospodářství obce sdělí obci
své připomínky. Obec svůj plán
odpadového hospodářství nebo jeho
změnu podle připomínek kraje upraví a v
elektronické podobě zašle kraji.

• Obec zpracovává v samostatné
působnosti.

26



Problematické aspekty

• SEA povinná - ? nebo !

• Předmětem posuzování vlivů 
koncepce na životní prostředí jsou 

– koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení záměrů uvedených budoucí povolení záměrů uvedených 
v příloze č. 1 - … odpadového 
hospodářství …

- koncepce, u nichž je dotčené území 
pouze jedné obce, pokud se tak 
stanoví ve zjišťovacím řízení.
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SEA a POH obce

• Vyjádření MŽP

- Pokud by daný POH obce pouze bez další
(věcné, územní aj.) specifikace přebíral cíle,
zásady a opatření z krajského POH, tzn.,
pokud by POH obce nic nového oproti
koncepci posouzené na krajské úrovni
neřešil a nedocházelo by oproti krajskémuneřešil a nedocházelo by oproti krajskému
POH ani k takové konkretizaci řešení, která
by mohla generovat nové, dosud
neposouzené vlivy, bylo by možné POH
obce vyjmout z věcné působnosti § 10a
odst. 1 a jeho posouzení v procesu SEA
nepožadovat. Jednalo by se totiž o duplicitní
posuzování téhož, které je jednoznačně
nežádoucím jevem.
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SEA a POH obce

• Vyjádření MŽP - pokračování

- Obdobný závěr lze dovodit též tehdy, pokud
by POH obce sice mělo zahrnovat konkrétní
na úrovni POH kraje dosud neposouzené
záměry, avšak jednalo by se pouze o již
v minulosti povolená zařízení pro nakládání
s odpady.s odpady.

- Pokud totiž POH obce nepočítá s budoucím
povolováním nových záměrů v rozsahu
přílohy č. 1 k zákonu, pak v koncepci chybí
rámec pro budoucí povolování záměrů
a koncepce tak nenaplní § 10a zákona o
posuzování vlivů.
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Spolupráce obcí v oblasti OH

Stále náročnější cíle a povinnosti vyplývající z 
legislativy 

6 300 obcí a měst v ČR = 6 300 samostatných 
komunálních systémů OH. 

Zejména menší  obce jsou velmi těžko 
schopny zajistit efektivně  využití směsných schopny zajistit efektivně  využití směsných 

KO. 

Možné řešení – spolupráce a sdružování obcí 
za účelem plnění povinností v OH

• Spolupráci umožňuje zákon o obcích.
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IURMO, o.p.s.
Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. 

- o.p.s.  založená Svazem měst a obcí ČR v červnu 2011;

- existence obdobných institutů v zahraničí;
- cíl - zajistit kvalitní odborné zázemí pro místní samosprávu a 

odbornou podporu pro prosazování  a obhajování jejích zájmů;
- zaměření - napříč oblastmi souvisejícími s rozvojem obcí (IURMO 

reaguje na aktuální potřeby měst a obcí).

Aktivity Aktivity 

Životního prostředí - zejména odpadové hospodářství, 

- Návaznost na Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a 
městech ČR (2008, aktualizace 2011; SMO ČR);

- Zpracování dalších koncepčních a strategických materiálů   
souvisejících s nakládáním s odpady ve městech a obcích 
(Vzdělávací aktivity k výměně zkušeností o realizaci ISNO; Studie 
– překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji; Semináře pro 
obce Středočeského kraje „Jak dále s odpady?“

- Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v 
obcích) 
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IURMO, o.p.s.
Nabídka Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. 
- Zpracování odborných analýz či studií (i v oblasti OH) pro 

území ORP, svazků obcí či větších měst včetně statutárních 
- Organizaci vzdělávacích aktivit pro měst a obce nejen v 

oblasti OH
- Koordinaci projektového řízení v rámci různých 

grantových titulech či evropských fondech

Aktuální nabídka 
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Aktuální nabídka 
- Zpracování Plánů odpadového hospodářství měst 

- nezisková organizace založená SMOČR
- tým odborníků na oblast OH
- cenově výhodnější oproti komerčním firmám 

Kontakt: 
E-mail: info@institut-urmo.cz

Web: www.institut-urmo.cz



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
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