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NAKLÁDÁNÍ
S KOMUNÁLNÍMI ODPADY
2018 V ČR

KOMUNÁLNÍ ODPADY V ČR 2018
 Produkce za rok 2018 - 5,8 mil. tun
 Produkce na obyvatele 544 kg
 Materiálové využití – 39 % - průměr EU 47% (2018)
 Energetické využití – 12 % - průměr EU 29% (2018)
 Skládkování komunálních odpadů – 46 % - průměr EU 23%
(2018)
 Uloženo na skládky KO 2,7 mil tun, z toho SKO 2,1 mil.t,
OBJ O 0,5 mil.t
 V ČR se nedaří zásadně snižovat absolutní množství
ukládaných komunálních odpadů na skládky.
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STAV PROJEDNÁNÍ NOVÉ LEGISLATIVY
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR
Legislativní proces:
 Vláda – schváleno 9. prosince 2019.
 Poslanecká sněmovna
1. čtení 31. 1. 2020.
projednání ve 3 výborech.
2. čtení 17. 6. 2020 (odpady, výrobky s ukončenou
životností, změnový zákon).
2. čtení 7. 7. 2020 (novela zákona o obalech).
3. čtení 8. 7. 2020 (zahájeno u odpadů).
Podzim 2020 - PS 3.čtení (16.9.2020), Senát, PS
 Účinnost všech předpisů navržena na 1. ledna 2021 !!

NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH
 Odpad zdrojem – oběhovost - třídění, recyklace a využití
odpadů v ČR
 Zakotvení cílů – plnění cílů - musí ČR splnit (evropský
balíček k oběhovému hospodářství)
 Omezení skládkování odpadů
 Zákon o odpadech reaguje na dlouhodobá doporučení
EK a OECD pro oblast odpadového hospodářství
 Nový zákon o odpadech – shoda se zástupci obcí
a průmyslem

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
NÁVRH CÍLŮ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD
 Recyklace komunálních odpadů:
 2025 - 55 %, 2030 - 60 %, 2035 - 65 % celkové hmotnosti komunálních
odpadů vyprodukovaných na území ČR.
 Skládkování

 Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a následujících nejvýše
10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na
území ČR.
 Energetické využití
 Energeticky využívat v roce 2035 a následujících nejvýše 25 %
z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území
ČR.

NAVYŠOVÁNÍ RECYKLACE KO V ČR
 Další posilování primárního tříděného sběru.
 Zavedení povinného tříděného sběru biologicky rozložitelných
odpadů (od 2015) – celoročně ( v. č. 210/2018 Sb. - od května
2019).
 Zavedení povinného tříděného sběru olejů a tuků (od 2020).
 Ekonomické nástroje podporující recyklaci – poplatek za
skládkování odpadů v novém zákoně o odpadech.
 Zákaz skládkování vybraných odpadů.
 Nastavení třídící slevy a cíle pro obce v návaznosti na úroveň
vytřídění v novém zákoně o odpadech.
 Podpora opětovného použití výrobků a center opětovného
použití.
 Finanční podpora z evropských a národních fondů.

OBEC – KOMUNÁLNÍ ODPADY
 Obec původcem odpadu od občanů a zapojených živnostníků (po
odložení na určené místo).
 Obec je oprávněna převzít odpad.
 Živnostníci budou mít možnost zapojit se se svým KO do
obecního systému. Pro tyto odpady nevedou evidenci a neohlašují.
 Obec je povinna přebrat veškerý KO vznikající na jejím území
při činnosti občanů.
 Obec musí zajistit nakládání s všemi KO od občanů. Místa pro
oddělené soustřeďování alespoň nebezpečných odpadů, papíru,
plastů, skla, kovů a biologického odpadu, jedlých olejů a tuků.
 Od 1. ledna 2025 povinnost zajistit místa pro oddělené
soustřeďování textilu.

OBEC – KOMUNÁLNÍ ODPADY
Obecní systém
 Ke splnění povinností obec nastaví „Obecní systém“.

 Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou.
 Obec určí místa a co bude přebírat:
• Stavební a demoliční odpad (od občanů).
• Movité věci (předcházení vzniku odpadů).
• KO od živnostníků – na základě písemné smlouvy a v OZV
musí obec uvést druhy odpadů, výši úhrady za zapojení a
způsob jejího výběru.
• Výrobky s ukončenou životností (VUŽ) – služba pro
výrobce (zpětný odběr).
• Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností - na
kompost v rámci komunitního kompostování.

OBEC – KOMUNÁLNÍ ODPADY
Obecní systém - Cíle
 Obec je povinna splnit - zajistit, aby odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního odpadu byly:
• V roce 2025….60 %
• V roce 2030….65 %
• V roce 2025….70 %
Z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném
kalendářním roce původcem.
 Výpočet (vyhláška) - Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž
odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu
vznikající na území obce při činnosti občanů, které nejsou předávány
do obecního systému.
 Ohlášení plnění – přestupek, sankce lze uložit pokutu až do 200 tis.Kč.

OBEC – KOMUNÁLNÍ ODPADY
Obecní systém
 Odloží movitou věc / odpad – vlastník obec (výjimka VUŽ)
 Obec – služba AOS
 Obec – dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní smlouvy
 Obec – informační povinnosti:
• Informovat nejméně jednou ročně o rozsahu odděleného
soustřeďování KO, využití a odstranění KO a o možnostech
prevence a minimalizace vzniku KO.
• Nejméně jednou ročně obec zveřejní kvantifikované výsledky
odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz
obecního systému.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD






Poplatek pro občana
Nově budou poplatky za komunální odpady (poplatek pro občany)
upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích.
Nebude možnost výběru úhrady od občana na základě smlouvy.
Obec bude moci zvolit zpoplatněním „na hlavu“ nebo podle
produkce SKO. Nebude smlouva
Obec bude moci zvolit způsob zpoplatnění a jeho rozsah a nastavit
výši poplatku podle produkce a míry třídění a systém úlev.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
• Stávající paušální poplatek podle zákona o místních poplatcích
• Poplatník FO přihlášená v obci nebo vlastník nemovitosti
• Zvýšení do maximální úrovně na 1200 Kč
• Nebude odvozen od nákladů. Osvobození od poplatku je
možné.
 Poplatek za odkládání kom. odpadu z nemovité věci (PAYT)
• Plátce majitel nemovitosti, rozpočítává na jednotlivé poplatníky
• Základ poplatku: Hmotnostní základ max 6 Kč/kg, Objemový
základ/kapacitní základ max 1 Kč/ l
• Obec bude mít možnost nastavit minimální základ na občana
Max 10 Kg/ 60 l na měsíc

OMEZENÍ UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY
Zákaz skládkování
 Od roku 2030 (1. ledna) bude zakázáno skládkovat odpady s
výhřevností vyšší než 6,5 MJ/kg v sušině a biologická stabilita
AT4 10mg O2 a recyklovatelné odpady vymezené vyhláškou.

 Do 2030 bude u těchto odpadů navyšován poplatek.
 Výjimka: Případ odstávky zařízení, kam směřují (poplatek 1850 Kč).
Odpady vzniklé při řešení krizové situace podle krizového zákona
(ani nepodléhají zpoplatnění).
 Poplatek různá výše pro různé odpady.
 Rozpočtové určení poplatku - příjemcem SFŽP a obec.

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
NÁVRH POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU
Poplatkové období v roce
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 Dopadová studie MŽP k poplatkům je součástí sněmovního tisku
k zákonu o odpadech (tisk č. 676).

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
OBCE – TŘÍDÍCÍ SLEVA
Motivační nástroj pro obce, nikoli nárok pro všechny.
 V původním vládním návrhu nastavena úroveň vytřídění, při jejímž
dosažení obec nemusí za dva roky platit zvýšenou sazbu poplatku.
 Při dosažení cílů pro oddělené soustřeďování recyklovatelných odpadů
bude obec platit za komunální odpad jako za zbytkový odpad, tedy cca
500 - 700 Kč/t.
 Diskuse v PSP – úroveň třídění a celkové nastavení slevy.
 Po diskusi s obcemi MŽP v PSP podpořilo PN – úprava kritéria pro
dosažení slevy:
 Množství odpadů uložených na skládku na obyvatele za rok –
výhodné pro obce – každá obec má na začátku nárok na slevu do
určité úrovně uložených odpadů – sleva se uplatňuje na příslušný
rok!!!

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
OBCE – TŘÍDÍCÍ SLEVA
 !! Každá obec má na začátku v daném roce nárok na slevu
 !! Každá obec bude v daném roce do stanoveného množství
uložených odpadů na obyvatele platit pouze 500 Kč za tunu odpadů.

NAKLÁDÁNÍ S
KOMUNÁLNÍMI ODPADY
2035

Komunální odpad ČR 2035 (povinné cíle z legislativy EU)
Produkce 2035 – 5,8 mil. tun (data 2018)

1,5 mil. tun

Uloženo na skládky
2035
Pouze 10% nebo
méně - cca 500 tis.
tun

700 tis.
tun

Recyklace 2035
65% - cca 3,8 mil. tun

Energetické využití
2035
25% - cca 1,5 mil. tun

DĚKUJI ZA POZORNOST.
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