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Legislativa v odpadovém hospodářství 

1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

2. Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

3. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

4. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů a jejich využívání na 

povrchu terénu 

5. Vyhláška 341/2008 Sb., o  podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady  



Obec jako původce odpadů 

 
Komunální odpad  

     veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je 

uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s včetně podobných odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 

  

Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon nestanoví 

jinak 



Základní povinnosti obce jako původce 

1. Zařazovat odpady dle Katalogu odpadů, třídit odpady podle druhů 

2. Zajistit využití odpadů – nejprve materiálové, pak energetické 

3. Zajistit odstranění odpadů, kde není možné využití 

4. Zabezpečit odpady proti zcizení, úniku, znehodnocení 

5. Vést průběžnou evidenci odpadů a ohlašovat produkci a nakládání s odpady k 

15.2. následujícího roku 

6. Odpady předat pouze osobě oprávněné podle zákona o odpadech, je povinností si 

oprávnění ověřit 



Další povinnosti a práva obce   
 

1. má nově povinnost zajistit pro občana místo k oddělenému soustřeďování složek 

komunálního odpadu, minimálně plastů, papíru, skla, nebezpečných odpadů, 

biologicky rozložitelných odpadů(BRO) a kovů - zákon neřeší náhradu 

mobilními svozy 2 x  ročně - povinnost zajistit místa pro BRO platí od 1.dubna 

2015  

 

2. nakládání s odpady v obci stanovit obecně závaznou vyhláškou 

 

3. vybírat poplatek za komunální odpad  



Poplatek za komunální odpad 
Možno vybírat podle zákona o místních poplatcích 565/1990 Sb., v platném znění 

a)   fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

b)   fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 

výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu  

 

Sazbu poplatku tvoří   

a)   částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok a  

  

b)   částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 

roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu a 

kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na 

sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.  

  

  

 
 

 
 



Sběrný dvůr 
 

Obec jen pro své občany 

• Není nutný souhlas krajského úřadu k provozování 

• Je-li zde místo ke shromažďování nebezpečných odpadů - je nutné označení 

identifikačními listy, označení nádob – vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, 

televize, monitory) nejsou N odpad, ale výrobek určený ke zpětnému odběru 

 

Obec provozuje pro více obcí 

• Je nutný souhlas krajského úřadu k provozování sběrného dvora jako zařízení ke 

sběru, výkupu popř. využívání odpadů (třídění, lisování, úprava odpadů) podle §14 

odst. 1  

  

•  nutno provést ohlášení zařízení na ORP, od 1.10 2016 na krajský úřad (příloha 22 

nebo 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 



Kompostárna 
Komunitní kompostárna 

• vstupem je jen zeleň od občanů a z údržby veřejných prostranství obce 

• kompost je možné použít jen pro vlastní potřebu (občanů a obce)  

• není nutný souhlas krajského úřadu k provozování 

Malé zařízení 

• do 150 t za rok, vstup - odpady 

• nutné vyjádření OŽP ORP 

• nutná kontrola výstupu – rozbory kompostu 1x ročně 

Kompostárna 

• nad 150 t za rok, vstup odpady 

• je nutný souhlas krajského úřadu k provozování kompostárny jako zařízení ke 

sběru, výkupu  využívání odpadů podle §14 odst. 1  

  

  



Evidence odpadů 
• Průběžná evidence: 

při každé jednotlivé produkci odpadů  - naplnění shromažďovacího nebo sběrového 

prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání 

odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, 

vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu 

komunálního odpadu v měsíčních intervalech. – nejlépe na formuláři příloha č. 20 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

• Roční hlášení: 

Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s 

odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 20. do 

15.2. následujícího roku prostřednictvím ISPOP (www.ispop.cz) 

• Evidence při přepravě nebezpečných odpadů  

Vést při každé přepravě. Vyplněné listy o přepravě nebezpečných odpadů uchovávat 

podobu 5 let . Od 1.10.2016 v elektronické podobě, mob. sběr od obcí výjimka 

  

 

 

 



Plán odpadového hospodářství 
 
 

V případě produkce 10 t nebezpečných odpadů za rok nebo 1000 t 

ostatních odpadů za rok (nezapočítávat vstupy do komunitní 

kompostárny) je obec povinna zpracovat Plán odpadového 

hospodářství obce.   
  

 
 



Nová ustanovení v zákoně o odpadech 

 

 

• Obce jsou povinny zasílat údaje o jimi provozovaných sběrných dvorech, k jejichž 

provozu se nevydává souhlas podle § 14 odst. 1, krajskému úřadu příslušnému 

podle místa sběrného dvora, a to do 2 měsíců od zahájení, ukončení a případného 

přerušení a obnově provozu sběrného dvora -  platnost od 1.10.2016 

• Systém elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů – u obcí na počátku 

listinná podoba, příjemce odpadů je povinen zaevidovat do systému do 24 hodin – 

platnost až od 1.10.2016 

• Zrušení souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady v případě shromažďování 

odpadů 

• Plán odpadového hospodářství pro obce zůstává 
 

 
 

 



Nová ustanovení zákona o odpadech 
 

• Povinnost zajistit třídění odpadů včetně biologicky rozložitelných odpadů a 

odpadů kovů v obci 

 

• Zákaz od roku 2024 ukládat na skládky směsný komunální odpad   

a recyklovatelné  a využitelné odpady  stanovené prováděcím předpisem 

 

• Úprava v oblasti ukládání materiálů na TZS – pouze odpady vyjmenované v 

prováděcím předpise  a v max. množství 20 % z celkové hmotnosti uložených 

odpadů v daném roce 

 

 

 

 

  

 
 

 



Nová vyhláška o odděleném soustřeďování odpadů  

Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 

 

Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím 

 

a) sběrných dvorů, 

b) zařízení podle § 14 odst. 1 a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona nebo prostřednictvím systému 

komunitního kompostování, 

c) velkoobjemových kontejnerů, 

d) sběrných nádob, 

e) pytlového způsobu sběru nebo 

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

 



Biologicky rozložitelné komunální odpady  

• Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro 

biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna 

do 30. října kalendářního roku 

• Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území 

zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno 

odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na 

území obce. 



Papír, plasty, sklo a kovy 

• Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů 

papíru, plastů, skla a kovů.  

 

• Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou s ohledem na 

systém dalšího nakládání některé z těchto odpadů soustřeďovány společně, 

pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání 

s tím, pokud by tyto odpady byly soustřeďovány samostatně.  

 



Nebezpečné komunální odpady 

 

 

• Povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů 

obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve 

stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně.  



Děkuji za pozornost. 

 
 

Ing. Jana Káčerová  

Oddělení technické ochrany prostředí a energetiky 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajský úřad Zlínského kraje 
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