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➢ Aktuální stav KO

➢ Výhled KO

➢ Legislativní a strategický rámec

➢ Obecní systémy - nastavení, přístupy, doporučení 
(systém, vyhlášky, poplatky)

➢ Novinky

OSNOVA



KOMUNÁLNÍ ODPADY V ČR
A NÁKLADY OBCÍ 2020



TŘÍDĚNÝ SBĚR KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
(Z OBCÍ A OD OBČANŮ) 2015 - 2020



SLOŽENÍ SKO (MŽP)



PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY 
2009 - 2020

Cíle recyklace komunálních odpadů: 55 %/2025; 60 %/2030; 65 %/2035

Cíle pro skládkování komunálních odpadů: 10 %/ 2035
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NÁKLADY OBCÍ NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
2020

Eko-kom, 2021
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POROVNÁNÍ NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ OBCÍ NA ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 2020

Eko-kom, 2021



NOVÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ



• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů)

• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

• Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

• Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

• Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

• Metodické pokyny MŽP k nové legislativě:

• https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady


NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC 
ODPADOVÉHO A OBĚHOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ



12

➢ Aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR)

• POH ČR - základní strategický dokument, vize pro odpadové hospodářství do 
roku 2035.

• Zohlednění nových povinných cílů z legislativy: odpady, obaly, výrobky s 
ukončenou životností. 

• Doplnění nových toků odpadů (potravinové odpady, jednorázové plasty).

• Vize: „Česká republika maximálně předchází vzniku odpadů a efektivně 
zhodnocuje potenciál produkovaných odpadů“.

• Vláda – 2022 

• Po schválení aktualizace národního POH – aktualizace krajských POH

• Vazba na čerpání prostředků z nového OPŽP 

NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC 
AKTUALIZACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
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• X

PROGNÓZA PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
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• X

PROGNÓZA PRODUKCE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
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➢ Aktualizace Plánu odpadového hospodářství.

SCÉNÁŘE VÝVOJE OH
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➢ Strategický rámec cirkulární ekonomiky ČR 2040 –

Cirkulární Česko 2040

• Široké pojetí cirkulární ekonomiky – 10 prioritních oblastí. 

• Zaměření se na fáze návrhu a výroby produktů.

• Důraz na předcházení vzniku odpadů.

• Inovace a digitalizace v celém výrobním řetězci a v nakládání s odpady.

• Ekonomické nástroje preferující předcházení vzniku odpadu a recyklaci.

• Využití druhotných surovin. 

• Příprava - spolupráce s OECD, EK, pracovní skupina, veřejná konzultace.

• Schválen vládou – 13. prosince 2021

• V roce 2022 - příprava Akčního plánu na roky 2022 – 2027.

NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC 
OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
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NOVÝ STRATEGICKÝ RÁMEC 
CIRKULÁRNÍ ČESKO 2040 - PRIORITNÍ OBLASTI
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➢ Operační programy (Životní prostředí - OPŽP, Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost - OPTAK )

➢ Národní plán obnovy

➢ Modernizační fond

➢ Fond spravedlivé transformace

➢ Program prostředí pro život

➢ Národní program Životni prostředí (NPŽP)

➢ Programy Technologické agentury ČR

➢ Programy MPO, MZE

➢ Horizon Europe

➢ LIFE

➢ Interreg Europe

FINANCOVÁNÍ PŘECHODU NA OBĚHOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ
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➢ Zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního 

odpadu tvořily 

• v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, 

• v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a 

• v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % 

z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném 

kalendářním roce původcem. 

➢ Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované 

recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při 

činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do 

obecního systému.

POVINNOSTI PRO OBCE – PLNIT CÍLE
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➢ Přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti 

nepodnikajících fyzických osob,

• Vyvézt popelnici

• Odevzdání objemného odpadu – nejde omezit, nelze zpoplatnit, nelze 
dávat limity na osobu

• Sběr velkoobjemového odpadu – může realizovat mobilním svozem min. 
2x ročně – ale musí se občanům umožnit odevzdání veškerého 
objemného odpadu !!!

• Nebezpečný odpad

• Obce – problematický pohled na chataře

➢ Přebírat směsný komunální odpad v množství odpovídajícím kapacitě

soustřeďovacích prostředků (pokud obec zavedla poplatek za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity 

soustřeďovacích prostředků).

POVINNOSTI PRO OBCE
§ 59 ZÁKONA O ODPADECH
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➢ Určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (OZV, nebo 
zveřejnit seznam – nádoby, pytle) pro:

• nebezpečný odpad 

• papír 

• plasty 

• sklo 

• kovy (celoročně musí zajistit)

• biologický odpad (už se pomalu připravovat i na bio  živočišného 
původu)

• jedlé oleje a tuky (PET lahev sběrná nádoba a dát na určené sběrné 
místo) 

• od 1. ledna 2025 textil (odlišovat prevenci, stejné místo lze, ale nádobu 
nelze)

• Odděleně  soustřeďovat i další – např. Objemný odpad (20 03 07)                 
do 31. prosince 2022 se považuje za upravený pro účely uložení na skládku, 
pokud je při jeho soustřeďování zajištěno oddělené soustřeďování 
využitelných složek KO

POVINNOSTI PRO OBCE
§ 59 ZÁKONA O ODPADECH
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➢ Obec nastaví obecní systém odpadového hospodářství 

➢ Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou (OZV)

➢ V OZV může určit i místa, ve kterých bude v rámci obecního systému 
přebírat:

• stavební a demoliční odpad (SDO) vznikající na území obce při 
činnosti nepodnikajících fyzických osob,

• movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu,

• komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických 
a podnikajících fyzických osob,  - ZAPOJENÍ

• výrobky s ukončenou životností (přebírá v rámci služby pro 
výrobce), 

• rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke 
zpracování na kompost v rámci komunitního kompostování. -
PREVENCE

POVINNOSTI PRO OBCE (§ 59 ZÁKONA)
OBECNÍ SYSTÉM
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➢ Obec může v OZV nastavit přebírání KO vznikajících na území obce při 

činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které se do 

obecního systému na základě písemné smlouvy zapojí

• obec musí v OZV stanovit alespoň: 

o druhy odpadu, které může právnická nebo podnikající fyzická 

osoba předávat do obecního systému, 

o způsob určení výše úhrady za zapojení do obecního systému a 

o způsob jejího výběru

• V OZV přímo nebo odkaz na ceník, platba musí být jasná, ať se živnostník 
může rozhodnout

• Obec se může rozhodnout, že do obecního systému vpustí jen některé 
subjekty, musí však respektovat zákaz diskriminace (platby stejné)

• Platby různé – paušál, zdarma, dle kapacity. Lze zvolit i zdarma např. papír, a 
zpoplatnit jen SKO

ZAPOJENÍ PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH 
FYZICKÝCH OSOB DO OBECNÍHO SYSTÉMU
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§ 33 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady:

➢ Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec 
zajistit prostřednictvím:

• sběrných dvorů,

• zařízení určených pro nakládání s odpady,

• velkoobjemových kontejnerů,

• sběrných nádob,

• pytlového způsobu sběru, nebo

• kombinací těchto způsobů.

ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ ODDĚLENÉHO 
SOUSTŘEĎOVÁNÍ KO 
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§ 34 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

➢ Biologický odpad

• Obec zajistí celoročně místa pro oddělené soustřeďování alespoň 

biologického odpadu rostlinného původu.

• Zajištění místa pro oddělené soustřeďování biologického odpadu je 

splněno také v případě, že obec má na svém území zavedený 

systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno 

odevzdávat veškeré rostlinné zbytky vznikající na území obce.

• Předcházení vzniku odpadů

• Kompost vzniklý komunitním kompostováním může obec využívat 

výhradně k údržbě a obnově veřejné zeleně na svém území. 

• Jiné využití kompostu je možné pouze za splnění podmínek 

stanovených zákonem o hnojivech. 

ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ KO 
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➢ Odpad (papír, plasty, kov z domácností)

➢ Škola vlastník

➢ Obec původce (eviduje A00) – zařízení uvádí jako partnera obec

• Neurčovat školy jako místa pro odkládání komunálního odpadu v 

OZV !!! (podle nového zákona je to chyba)  

ŠKOLNÍ SBĚR
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➢ Informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup:

• o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování 

komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního 

odpadu a 

• o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního 

odpadu. 

➢ Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového 

hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

POVINNOSTI PRO OBCE  (§ 60 ZÁKONA) 
INFORMOVAT
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatek pro občana

• Poplatky za komunální odpady (poplatek pro občany) upraveny pouze v 

zákoně o místních poplatcích. 

• Obec si zvolí mezi zpoplatněním „na hlavu“ nebo podle produkce 

SKO. 

• Není již možnost výběru úhrady od občana na základě smlouvy.

• Obec si zvolí způsob zpoplatnění a jeho rozsah a nastaví výši poplatku 

podle produkce a míry třídění a systém úlev. 
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

➢ Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

• Paušální poplatek podle zákona o místních poplatcích

• Poplatník FO přihlášená v obci nebo vlastník nemovitosti

• Max 1200 Kč

• Neskládá se ze dvou složek, není odvozen od nákladů.

• Osvobození od poplatku je možné.

➢ Poplatek za odkládání kom. odpadu z nemovité věci (PAYT) 

• Platba za každou nemovitou věc, ve které má poplatník bydliště, případně 

za každou nemovitou věc, ve které nikdo nemá bydliště, a kterou 

poplatník vlastní

• Plátce majitel nemovitosti, rozpočítává na jednotlivé poplatníky

• Základ poplatku: hmotnostní základ max 6 Kč/kg, objemový základ, 

kapacitní základ max 1 Kč/ l

• Obec má možnost nastavit minimální základ na občana max 10 kg nebo 

60 l na měsíc
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➢ Postarat se o veškerý KO

➢ Cílem je sebrat všechen využitelný odpad, přívětivě pro občany

➢ Door to door, prodloužit interval svozu SKO, sbírat zvlášť popel

➢ Zaměřit se na objemný odpad – vytřídit dřevo, kov, plast

➢ Vybrat si ze dvou poplatků. Obec tedy není oprávněna vyžadovat 
další úhrady za komunální odpad.

➢ Když chce aplikovat úlevy, tak je navázat na třídění. 

➢ Vyjít z dvou poplatků, které dává zákon a vybrat si jeden z nich a 
nekombinovat to, protože to pak vede ke složitostem

➢ Nediskriminovat žádné skupiny občanů

➢ Poplatek 2 (PAYT SKO) - výnosem z poplatku mohou být pokryty 
náklady na veškeré  OH obce – promítnout do poplatku (do SKO)

DOPORUČENÍ K NASTAVENÍ OH A POPLATKŮ ZA KO
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➢ U poplatku 2  - nejlépe zvolit kapacitní základ - základem poplatku 

je objednaná kapacita soustř. prostředků (vhodné – jsou chataři, 

podnájmy) 

➢ Výhodou u poplatku 2 a kapacitního základu je možná splatnost v 

průběhu roku (např. v pololetí) – výhoda pro obce

➢ Poplatek 2 – kapacitní základ (lze použít známky, nálepky, pásky) 

• Objednanou kapacitou tak může být:

• a) součin objemu přiděleného soustřeďovacího prostředku a počtu 

objednaných svozů odpadu z něj,

• b) součin objemu přiděleného soustřeďovacího prostředku a počtu 

objednaných a skutečně provedených svozů odpadu z něj,

• c) celkový objem přidělených soustřeďovací prostředků (počet 

přidělených pytlů na odpad nebo nálepek (známek, pásek apod.) na 

soustřeďovací prostředek).

DOPORUČENÍ K NASTAVENÍ OH A POPLATKŮ
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➢ Vlastník pozemku - povinnost oznámit soustředěný odpad na svém 

pozemku bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn

➢ ORP se dozví, že se v jeho správním obvodu nachází nezákonně 

soustředěný odpad - neprodleně se pokusí zjistit jeho vlastníka

➢ Není možné zjistit osobu, která je za odpad odpovědná  - ORP vyzve 

vlastníka pozemku k odklizení odpadu a jeho předání do zařízení 

určeného pro nakládání s odpady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy 

➢ Obec, na jejímž území se odpad nachází, může vlastníkovi pozemku 

poskytnout součinnost při odklízení odpadu a jeho předání do zařízení 

určeného pro nakládání s odpady.

ČERNÉ SKLÁDKY 
§ 14 - NAKLÁDÁNÍ S NEZÁKONNĚ 

SOUSTŘEDĚNÝM ODPADEM
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➢ Pokud není možné zjistit osobu, která je za odpad odpovědná, vyzve ORP 

vlastníka pozemku k odklizení odpadu, pokud odklizení nezajistí 30 dnů ode 

dne doručení výzvy ORP může:

• uložit vlastníkovi pozemku, aby na vlastní náklady zabezpečil místo, kde 

se nachází nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu návozu odpadu

(na náklady vlastníka pozemku)

• zabezpečit odpad, který ohrožuje životní prostředí, před únikem škodlivin 

do okolního prostředí (na náklady ORP), nebo

• nezákonně soustředěný odpad odklidit a předat do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady. (na náklady ORP)

ČERNÉ SKLÁDKY 
§ 14 - NAKLÁDÁNÍ S NEZÁKONNĚ 

SOUSTŘEDĚNÝM ODPADEM
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➢ Cílem výzvy:

„Odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k 

tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s 

odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.“ 

➢ Příjem žádostí:  od 1.12.2021 do 30.6.2022 nebo do vyčerpání alokace

➢ Alokace: 50 mil. Kč

➢ Podpora: max. 80 % způs. výdajů., na 1 projekt min 50 tis.Kč, max 500 tis.Kč

➢ Žadatelé: obce s rozšířenou působností !!

➢ Období realizace:  realizace musí být dokončena nejpozději do 12/2024

➢ Administrace žádosti: výzva vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní, 

administrace žádostí probíhá průběžně dle pořadí doručení na SFŽP

➢ Text výzvy ke stažení:

➢ https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=101

VÝZVA Č. 11/2021 NPŽP – ODSTRAŇOVÁNÍ 
ČERNÝCH SKLÁDEK ODPADU

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=101


35

Transpozice směrnice 2019/904: dva zákony

➢ Zákon o omezení dopadu vybraných plastových 
výrobků na životní prostředí 

➢ Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o omezení dopadu vybraných 
plastových výrobků na životní prostředí

➢ Pro obce – finance obcím na úklid odpadu od výrobců 
prostřednictvím  kolektivních systémů 

Legislativní proces: 

• Do PSP předloženo 24. 11. 2021 

• Sněmovní tisky 55 a 56

• 1. čtení 26. 1. 2022 / 27. 1. 2022, VŽP 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=55

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=56

Účinnost navržena od 1. července 2022 

JEDNORÁZOVÉ PLASTY

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=55
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=56
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• Systém již zastaralý, není perspektivní pro další rozvoj

• ISOH a další podpůrné systémy, komerční systémy na ORP a KÚ

• Omezené možnosti práce s daty

• Závislost na jednom dodavateli

• MŽP - vývoj a tvorba nového systému ISOH2, veřejná zakázka

• Využití moderních technologií a možností

• Splnění nových požadavků a funkcionalit

• Digitalizace procesů

• Integrace systémů i se systémy EU

• Zkvalitnění práce s daty

• Efektivní výkon agendy

• Dodavatel Solitea, a.s.

DIGITALIZACE – PŘÍPRAVA ISOH2
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Klíčové milníky

HARMONOGRAM IMPLEMENTACE ISOH2
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Ing. Gabriela Bulková, MBA
zástupkyně ředitele odboru odpadů

Odbor odpadů
Ministerstvo životního prostředí

gabriela.bulkova@mzp.cz

https://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
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