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ÚVOD 

  Problematice odpadů, zejména pak komunálních se věnuji proto, že se jedná 

o problém, který se týká každé obce, každého občana a tudíž i každého z nás.   

V dnešní společnosti  je problematika odpadu jedním z velmi diskutovaných 

témat a samotný zájem o odpady sahá hluboko do historie. Již kolem roku 

8000-9000 př. n. l . ,  nacházíme zmínky o tom, že lidé skládkovali zbytky jídla,  

zničené domácí nářadí apod. V roce 320 př. n. l .  v Aténách byly vydány 

předpisy stanovící povinnost obyvatel každodenního čištění  ulic a odvážení 

takto sebraných odpadků nejméně 2 km za město. Ve III.  století n. l .  Římané 

zřídili  první „veřejné služby“ zodpovědné za úklid města.1 Po pádu římské 

říše téměř do XIX. století však hygiena upadla do zapomnění a ulice, řeky a 

podzemní vody byly silně znečištěny odpady a fekáliemi,  což také 

způsobovalo mnohé epidemie a vymírání mnoha milionu lidí . Problematikou 

odpadu se začalo zabývat v důsledku průmyslové revoluce v XIX. století ,  kdy 

došlo k rozsáhlému rozvoji a vzniku nových měst. V roce 1895 v New Yorku 

vnikl  první systém selektivního sběru odpadu a první recyklační centrum 

vzniklo pak v roce 1897, avšak v praxi byly tyto programy zavedeny až ve 

XX. století.  Problémem skládkování a zneškodňování odpadu se začalo 

zabývat v 2.  polovině XIX. v důsledku masové industrial izace,  kdy vnikla 

nutnost nají t  alternativní řešení pro zneškodňování odpadů. Tímto řešením 

bylo spalování odpadu a první spalovna vznikla v roce 1870 v Paddingtonu ve 

Velké Británii .2  Otázkám ochrany životního prostředí v tehdejší době však 

nebyla věnována téměř žádná pozornost . V současné době je situace taková, 

že i  přes veškeré snahy předcházení vniku odpadu se jeho množství  neustále 

zvyšuje a nejčastější  příčinou tohoto jevu patří zejména konzumní styl  života 

společnosti a neustálý rozvoj vědy, techniky, který přináší na trh neuvěřitelné 

množství nových výrobků. V souvislosti s  tímto problémem se na mezinárodní 

                                                           
1
Viz .  Bi l i tewsk i ,B . ,Härdt le,G. ,Marek,K. , :Podręcznik  gospodark i  odpadami,  wydanie I I ,  

wydawnictwo Se idel -Przywecki ,  Sp.z .o .o. ,  Warszawa,  2006,  st r .1 -4 .  

 

2
  http://www.stolicaczystosci.pl/index.php?p=page&id=2 
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i  evropské úrovní přijímá mnoho opatření, která mají za cíl  zajistit  vysokou 

úroveň ochrany životního prostředí a zejména pak zajist it  efektivní odpadové 

hospodaření.  

  Moje diplomová práce je rozdělená do 3 kapitol, ve kterých se snažím 

nastínit problematiku nakládání s komunálním odpadem. V první kapitole se 

věnují mezinárodním, evropským a vnitrostátním pramenům právní úpravy 

odpadového hospodářství . V oddíle 3.  první kapitoly jsem se snažila zachytit 

cíle a priority hospodaření s  odpady.  

 Ve druhé kapitole jsem se věnovala vlastnímu vymezení pojmu komunální  

odpad a problematice nakládání s  komunálním odpadem v českém právu. 

V této kapitole se zejména zabývám vztahy v komunálním  odpadovém 

hospodářství,  které zachycují ve třech pododdílech. První pododdíl obsahuje 

vzájemné povinnosti obce, coby původce komunálních odpadu a občanů, jakož 

i podnikatelů, další pododdíl  jsem věnovala způsobům nakládání obce 

s komunálním odpadem a v posledním třetím pododdílu se zabývám zpětným 

odběrem, tedy vzájemnými povinnostmi obce a výrobců odpadových produktů. 

  Třetí kapitolu věnuji právní úpravě odpadového hospodářství v Polské 

republice. Snažím se zejména zachyti t způsoby nakládání s komunálním 

odpadem a instituty odlišující se od naší české úpravy. V závěru této kapitoly 

jsem se pak věnovala menšímu srovnání obou právních úprav, tedy úpravy 

české a úpravy polské. 

  Na závěr tohoto úvodu bych chtěla velmi poděkovat mému vedoucímu 

diplomové práce, panu JUDr. Michalu Sobotkovi, Ph. D. za vedení a odborný 

dohled nad mou prací a dále bych chtěla poděkovat panu Doc. Ing. Františku 

Strakovi, CSc. z ústavu pro výzkum a využití paliv,  a.s. ,  Praha 9 - Běchovice,  

za konzultace v oblasti nakládání s  komunálními odpady. 

Tato práce je podle právního stavu ke dni 1. 1. 2010 
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Kapitola 1. VÝVOJ, PRAMENY A CÍLE PRÁVNÍ ÚPRAVY 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

ODDÍL  1.1    Mezinárodní a Evropská úprava 

1.1.1 Mezinárodní úprava 

      Mezinárodní ochraně životního prostředí je věnována zvýšená pozornost  

teprve až od šedesátých let 20. století a důvodem tohoto zájmu byla celá řada 

globálních i regionálních problému, které se začaly negativně projevovat v 

určitých změnách  životního prostředí.  Mezi podstatné problémy patřil  

zejména technologický rozvoj a vzrůstaj ící počet obyvatel , který zapříčinil  

nadměrnou produkci odpadů. Tato produkce odpadů se následně stala hrozbou 

nejen pro životní prostředí , ale i samotné lidstvo3.  V reakci na prudce se 

zhoršující životní  prostředí v celosvětovém měřítku, vydala Organizace 

spojených národů (dále jen „OSN“)4 v roce 1968 rezoluci Valného 

shromáždění OSN a svolala 1. světovou konferenci o životním prostředí ,  

konanou v roce 1972 ve Stockholmu5.  Tato konference se stala základním 

mezníkem v nazírání na životní prostředí v celosvětovém měřítku a byla 

základem i  pro další  vývoj mezinárodního práva životního prostředí.  

Výsledkem konference bylo při jet i dokumentu Deklarace OSN o životním 

prostředí, který obsahoval zejména zásadu, že právo na životní prostředí bylo 

vymezeno jako jedno z  lidských práv. Dalším přijatým dokumentem byl 

Akčního plán, který vymezoval problémy ukládání nebezpečných odpadů, 

omezení znečišťování, omezení hluku apod. Stockholmská konference vyzvala 

k okamžitým akcím na ochranu životního prostředí v jednotlivých státech i  

                                                           
3
 Viz. Jančarová, I,: Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí - Vybrané otázky, Masarykova 

univerzita,  Brno, 1997, str.9-12. 
4
 Viz Moldán, B.,: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství 

Karolinum, Praha, 2001, str.22-25. 
5
 Viz . Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 96. 
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mezinárodním měřítku6.  Na základě této výzvy vznikly instituce pověřené 

ochranou životního prostředí. Na mezinárodní  úrovní byl založen Program 

pro životní prostředí (UNEP)7,  jako zvláštní orgán OSN. UNEP je v 

současnosti jedinou mezinárodní organizací, která se zabývá regulací pohybu 

nebezpečného odpadu přes hranice státu. Po Stockholmské konferenci se 

mezinárodní právo životního prostředí podstatně rozšířilo v důsledku přijetí  

smluv, které pokrývaly hlavní součástí životního prostředí . V roce 1989 byla 

přijata zejména Basilejská úmluva o pohybu nebezpečného odpadu přes 

hranice států. Basilejská úmluva stanoví závazky pro smluvní strany, 

spočívající v redukci a kontrole pohybu nebezpečného odpadu přes hranice 

států a dále v minimalizaci  objemu a toxicity odpadu a konečně jeho 

zneškodňování v souladu s principy ochrany životního prostředí . Jednotlivé 

státy mohou zakázat vstup či při jet í nebezpečného a jiného odpadu ke 

zneškodnění na svém území. Úmluva nestanoví zákaz pohybu nebezpečných 

odpadů přes hranice státu, ale účelem její úpravy je především kontrolovat a 

omezovat jejich transport a zneškodňování. Česká republika přistoupila ke 

smlouvě v červenci 1991 a sdělení MZV o jejím sjednání bylo publikováno ve 

Sbírce zákonů pod číslem 100/1994 Sb., v platnost pak smlouva vstoupila 

v květnu 1992. Pro ČR  vyplývají ze smlouvy  závazky, na než česká úprava 

nakládání s odpady musela reagovat, rovněž zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech na Úmluvu odkazuje v souvislosti s dovozem a vývozem odpadů8. 

V roce 1992 byla pak svolána OSN druhá celosvětová konference na ochranu 

životního prostředí, která se konala  v Rio de Janeiru 9.  Mezi nejdůležitější 

dokumenty, které konference přijala, řadíme zejména: Deklaraci o životním 

prostředí a rozvoji , která zdůrazňuje především potřeby a stanoviska 

rozvojových zemí. Konference přijala kromě řady úmluv také Agendu 21 

týkající se odpadů, která je nejdůležitějším a nejrozsáhlejším výsledkem 

konference. Státy se v ní zavázaly jednotlivě i společně uskutečňovat tento 

akční program. Agenda 21 se tak po konferenci v Riu stala všeobecně 

                                                           
6
 Viz. Moldán, B.,: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství 

Karolinum, Praha, 2001, str.22-27. 
7
 United Nations Enviromental program 

8
Viz. Masarykova Univerzita - Právnická fakulta: Právo Životního prostředí  3.díl, Brno, 2007, str.14. 

9
 Viz. Jančarová ,I.,: Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí - Vybrané otázky, Masarykova 

univerzita,  Brno, 1997,  str.22-25. 
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uznávaným vodítkem pro další hospodářský růst a civilizační pokrok. Třetí  

mezinárodní konference o životním prostředí se pak konala v roce 2002 

V Johanesburgu a jednalo se o největší  mezinárodní konferenci. Na summitu 

byla kromě otázek ochrany životního prostředí, věnována také pozornost  

otázkám ekonomického a sociálního rozvoje.  

  Mezinárodní úprava v oblasti odpadů se zaměřuje především na nebezpečné 

odpady a to  „zejména na regulaci přeshraničního pohybu odpadů a na 

způsoby jejich zneškodňování“10.  V roce 1989 byla sjednána Basilejská 

úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice státu a jejich 

zneškodňování (dále jen „Basilejská úmluva“). Cílem této úmluvy je 

především zajist it  minimální společný režim pro nakládání s nebezpečnými 

odpady. Mezi další významné dokumenty v oblasti odpadů řadíme Agendu 21 

a dohody upravující  jednotlivé způsoby dopravy odpadů. 

 

1.1.2 Evropská úprava 

  Evropské právo věnuje problematice životního prostředí pozornost od 

začátku existence Společenství,  přičemž problematikou odpadů se Evropské 

Společenství zabývá od 70. let minulého století,  kdy Společenství  

produkovalo ročně bezmála 2 miliardy tun odpadu ročně.  „Jednotlivé členské 

státy upravovaly nakládání s odpady ještě dříve, než byla tato ochrana 

zahrnuta mezi  cíle Společenství a právní úprava nakládání s  odpady byla úzce 

spjata se základními svobodami v rámci společného trhu.“11   Globální povaha 

problému spočívající  ve zhoršování životního prostředí přiměla v roce 1973 k 

přijetí Prvního akčního programu ochrany životního prostředí Společenství , 

který položil základ pro společný postup členských zemí v oblasti životního 

prostředí. V období mezi léty 1973 až rokem 2000 bylo následně při jato 5 

akčních programů na ochranu životního prostředí . Problematikou odpadů se 
                                                           
10

 Citace: Damohorský , M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C. H. Beck, Praha, 2007,str.400. 
11

Citace:  Kružíkova , E., Adamová, E., Komárek, J.: Právo ŽP v Evropském Společenství - praktický průvodce, 
Linde, Praha, 2003, str.260. 
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zabývá především Šestý akční, program Společenství pro životní prostředí, 

vydaný rozhodnutím Rady č. 1600/2002/ES na období 2002 až 2012. Tento 

program „obsahuje výzvu ke změně, vytváření nových právních předpisů o 

odpadech za účelem upřesnění rozdílu mezi odpady a materiály, které nejsou 

odpady a k vytvoření opatření pro předcházení vzniku odpadů“ 12. 

Hospodaření s  odpady je podle VI.  akčního programu Společenství pro životní 

prostředí jednou z prioritních oblastí poli tiky EU.  Evropské právo životního 

prostředí je velmi rozsáhlým souborem environmentálních norem a taktéž 

nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím vnitrostátní legislativu v oblasti  

životního prostředí,  jehož součástí je i  odpadové hospodářství. Prameny 

evropského práva životního prostředí jsou obsaženy jak v primárním tak i  

sekundárním právu. Zakládající smlouvy ES neobsahovaly původně žádné 

ustanovení týkající  se životního prostředí13.  Podstatnou změnu v polit ice 

životního prostředí ES představovalo přijetí Jednotného evropského aktu,  

(dále jen JEA), který vstoupil v platnost v roce 1987 a začlenil tak do Římské 

smlouvy kapitolu „Životní prostředí“, která se tímto stala součástí primárního 

práva.14 V roce 1992 byla přijata Maastrichtská smlouva, zakládající pojem 

Evropská unie, a současně byla významnou novelou všech zakládajících 

smluv evropského společenství. Další změny v otázkách životního prostředí  

představovala Amsterodamská smlouva z roku 1997 a Nicejská smlouva 

přijatá v  roce 2000.  Prameny primárního práva tvoří zejména příslušná 

ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství , kde základem je 

hlava XIX. SES nazvaná „Životní prostředí“. Sekundární prameny práva se 

vyskytují  v podobě nařízení, směrnic nebo rozhodnutí. Kromě těchto forem, 

existuje ještě celá řada doporučení a stanovisek, která však nemají povahu 

právních norem. Nejčastěji využívaným pramenem jsou zejména směrnice,  

které tvoří asi 80% environmentální legislativy Společenství, 10% je pak 

tvořeno nařízeními.  Tyto prameny jsou následně publikovány v Úředním 

                                                           
12

 Citace: Havlice, V.,: Nová rámcová směrnice o odpadech (opravdu v roce 2008?), časopis  české společnosti 
pro  právo životního  prostředí, ročník VIII, 2/2008, str. 56. 
13

 Viz. Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R.,: Evropské právo, 3.díl, C. H. Beck, Praha, 2006,  
str.710. 
14

 Viz. Kružíková, E.,: Ekologická politika a právo ŽP v EU, Praha, 1997, str. 9-11. 
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věstníku.15  Mezi nejdůležitější sekundární prameny evropského práva 

v oblasti odpadového hospodářství  můžeme zařadit  zejména: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1013/2006 o přepravě 

odpadů .  Nařízení nabylo účinnosti dne 12.7.2007 a nahradilo stávající  

nařízení č.259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 

společenství , do něj a o jej í kontrole. Pro ČR toto nařízení vstoupilo 

v platnost současně se vstupem do EU. „Nařízení č. 259/93  mimo jiné 

transponovalo rozhodnutí Rady OECD C(92)39/FINAL o kontrole 

přeshraničního pohybu odpadů určených k využití  a současně i Basilejskou 

úmluvu ze dne 22. 3. 1989 o kontrole pohybu nebezpečného odpadu přes 

hranice států a jeho zneškodňování“16,  avšak toto nařízení již 

netransponovalo změnu Basilejské úmluvy a revizi rozhodnutí OECD, jelikož 

s jejich transpozicí se počítalo v  nově přijatém nařízení č. 1013/2006, které 

nakonec tyto revize transponovalo. Preambule nařízení uvádí, že jeho 

„hlavním a rozhodujícím cílem a předmětem je ochrana životního prostředí, 

přičemž jeho dopady na mezinárodní obchod jsou podružné“17.  Ustanovení 

představuje základní podstatu právní úpravy přepravy odpadů ve státech EU. 

Nařízení upravuje různé varianty přepravy odpadů a pro jednotlivé varianty 

platí  zvláštní podmínky. Přeshraniční přeprava odpadů je velmi diskutovaným 

problémem, a to zejména v České republice z důvodů četných případu 

nelegálních a masových návozu odpadů z Německa18.  Do února roku 2006 

bylo objeveno na území ČR 15 000 tun nelegálně dovezených odpadů.  Mezi 

hlavní příčiny tohoto stavu byly zejména: 1) rozdílné cenové relace způsobů 

nakládání s odpady v jednotlivých zemích, 2) zpřísnění právních norem 

v Německu tím, že uzavřeli skládky pro ukládání neupraveného odpadu a 

spalování bylo ve srovnání se skládkováním dražší variantou odstranění a 3) 

rozdílná vynutitelnost práva. Pokud tyto důvody shrneme, dojdeme k závěru,  

že hlavním motivem této nedovolené přepravy odpadů byla zejména úspora 

                                                           
15

Viz. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí,  2.vydání, C. H. Beck, Praha, 2003, str.140-148. 
16

 Citace: Nová, I.,: Nové evropské  nařízení o přepravě odpadů přes hranice, časopis české právo ŽP, ročník VII, 
3/2007, str. 40-44. 
17

 Citace: Rýbářová, L.,: Právní aspekty příhraniční přepravy odpadů, časopis české právo ŽP, ročník VIII, 2/2008, 
str. 9. 
18

 Kauzy Sosnová, Libčeves, Milovice. 
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nákladů. Významnou kauzou v oblasti nelegální přepravy odpadů do ČR, byla 

kauza Libčeves, kdy v lednu roku 2006 v obci Libčeves byla objevena skládka 

odpadů z Německa, která několikrát  hořela. Inspekce ŽP zahájila správní 

řízení se společností, která odpady na území ČR dopravila, avšak v březnu 

roku 2006 společnost vstoupila do konkurzu a jednatel společnosti na výzvy 

k odvozu nereagoval. Skládka byla proto na náklady státu zlikvidována 

najatou společností ,  odpad byl nejprve převezen do meziskladu a následně 

MŽP požádalo příslušný německý úřad o vrácení nelegálně dovezených 

odpadů zpět do Německa19.   

 Dalším významným pramenem sekundárního práva je Směrnice Rady 

75/442/EHS o odpadu, která byla znovu publikována v kodifikované 

podobě jako směrnice č.2006/12/ES .  V roce 1975 přijala Rada rámcovou 

směrnici č. 75/442/ES o odpadech, která ukládala povinnost členským státům 

přijmout opatření zajišťující takové zneškodňování odpadů, které neohrozí 

zdraví člověka ani životní prostředí.  Směrnice 75/442/EHS byla tzv.  

rámcovou smlouvou - tj .  směrnicí která stanoví obecný rámec právní úpravy 

pro určitou složku životního prostředí20 a byla prvním impulsem k vytvoření 

samostatné úpravy týkající  se přepravy odpadů .  Směrnice obsahovala základní 

povinnost členských států při nakládání s  odpady, tedy tzv. hierarchii 

odpadové hospodářství, spočívající zejména v:  a) předcházení vzniku odpadu 

a snižování jeho množství , b) podpoře recyklace, opětovného používání a 

materiálového využití,  c) přijímání opatření zabezpečující nakládání 

s odpadem bez ohrožení lidského zdraví, d) zákaz vniku nepovolených 

skládek nebo nekontrolovaného nakládání s odpadem.   „Směrnice výslovně 

zmiňovala princip „znečišťovatel platí“- tzn., že náklady na l ikvidaci odpadu 

nese držitel,  který předá odpad subjektu sbírajícímu nebo likvidujícímu odpad 

a také předchozí držitelé nebo výrobci produktu, ze kterého odpad pochází“21. 

V roce 2006 přijal Evropský parlament a Rada novou směrnici  č.2006/12/ES o 

odpadech, Odstavec 2 preambule stanovil cíle v oblasti nakládání s odpady a 

těmi byly zejména: ochrana lidského zdraví a životního prostředí před 
                                                           
19

 Viz. Rybářova, L.,: Právní aspekty příhraniční přepravy odpadů, časopis České společnosti pro ŽP, 2/2008, str. 
9. 
20

 Citace:  Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí,  2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 147. 
21

  Citace: Kružíkova, E., Adamová, E., Komárek, J.,: Právo ŽP v Evropském Společenství - praktický průvodce, 
Linde, Praha, 2003, str. 267. 
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škodlivými vlivy sběru,  přepravy, zpracování,  skládkování a spalování 

odpadů. Směrnice také podporovala přednostní využití odpadů a použit í  

využitelných materiálů jako surovin za účelem zachování přírodních zdrojů.22 

V  článku 1 pak směrnice definovala jednotlivé pojmy, jako jsou např. „pojem 

odpad“, „nakládání s odpady“ apod. Směrnice taktéž stanovila povinnost  

členským státům přijmout vhodná opatření na podporu předcházení nebo 

omezování vzniku odpadů a jejich škodlivosti, zejména pomocí čistějších 

technologií, a taktéž povinnost využít  odpad prostřednictvím recyklace a 

opětovným použitím.23 Čl. 20 obsahoval ustanovení, kterým zrušuje směrnici 

č. 75/442/ES a součástí směrnice byly i 4 přílohy. V listopadu 2008 byla 

přijata nová rámcová směrnice 98/2008/ES o odpadech, která v čl. 41 stanoví, 

že s účinností  od prosince 2010 se zrušuje směrnice 2006/12/ES. Od prosince 

2008, jsou však použitelná již některá ustanovení nové směrnice. „Hlavními 

cíly nové směrnice jsou zejména: optimalizace platné směrnice o odpadech 

při současném zachování její struktury a klíčových ustanovení jako např.  

pojem odpad apod. Dalším cílem je posílení  opatření v zájmu předcházení 

vzniku odpadů, podpora využití  odpadů a použití využitých materiálů za 

účelem zachování přírodních zdrojů, dále upřesňuje podmínky, kdy odpad 

přestává být odpadem a další“  24.    Směrnice definuje podmínky pro 

energetické využití  odpadů. Vzhledem k hierarchii nakládání s odpady 

stanovené jak rámcovou směrnicí v článku 4, tak i zákonem o odpadech, je 

třeba umožnit podporu energetického využití  odpadů. „Nova směrnice 

umožňuje členským státům za účelem ochrany své sí tě zařízení pro nakládání 

s odpady, omezit přepravu odpadů určených ke spálení, které je klasifikováno 

jako využití  do své země“25.  Podle čl. 16 nové rámcové směrnice může členský 

stát zakázat dovoz odpadu, pokud bude zjištěno, že by v důsledku zmiňované 

přepravy musely být odstraněny odpady, které vnikly na území daného 

členského státu, nebo že by odpad musel být zpracován způsobem, jenž není 

v souladu s jejich národními plány pro nakládání s odpady. Toto ustanovení 

má zajistit ,  aby byly přednostně energeticky využívány odpady 

                                                           
22

 Odstavec  5 preambule, směrnice 2006/12/ES 
23

 Odstavec 3 směrnice 2006/12/ES 
24

  Citace: Havlice, V.,: Nová rámcová směrnice o odpadech (opravdu v roce 2008?), časopis české právo 
životního prostředí , 2/2008, str. 56. 
25

  Citace: www.komora.cz/Files/.../Materialy/153_09_zpráva.doc 
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vyprodukované v ČR a nebyly z komerčních důvodů nahrazeny odpady 

dovezenými ze zahraničí.26 Nová směrnice definuje odpady jako produkty či 

materiály,  které jsou odstraňovány, avšak definici odpadů nijak nemění.  

Směrnice rovněž stanoví, že definice „využití a odstranění odpadů“ musí být 

upravena s cílem zajištění jejich jasného odlišení a to na základě skutečného 

rozdílu v jejich dopadu na životní prostředí . Odstavec 26 preambule stanoví,  

že zásada „ znečišťovatel  platí“ je hlavní zásadou jak na evropské tak i  

mezinárodní úrovní. Lhůta pro transpozici směrnice do našeho právního řádu 

činí 2 roky, proto MŽP připravuje nový zákon, aby tuto podmínku splnilo.   

V případě, že by tato lhůta nebyla dodržena, Komise zahájí tzv. řízení o 

porušení smlouvy ES, ve kterém uloží členskému státu penále, v případě že 

nezjedná nápravu v uvedené lhůtě.  

Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkování odpadu.  Odstavec 1 stanoví cíle 

směrnice:  pomocí přísných technických provozních požadavků na odpady a 

skládky, stanoví opatření, postupy a návody pro předcházení nebo maximální 

omezení negativních účinků skládky na životní  prostředí,  spočívající zejména 

v znečištění povrchových vod, půdy, ovzduší jakož i veškerá rizika ohrožení 

lidského zdraví a to i v průběhu celého životního cyklu skládky  27.  Směrnice 

rovněž obsahuje definice pojmu např.:  Komunální odpad - jako odpad 

z domácností a rovněž ostatní odpady obdobné povahy nebo složení jako 

odpad z domácností ,  dále definuje i skládku - jako místo pro odstranění 

odpadů pomocí jejich povrchového nebo podpovrchového ukládání, včetně 

vlastní skládky, dočasné skládky 28.  Směrnice obsahuje také kategorizaci 

skládek, které dělí do 3 skupin a to: Skládky nebezpečného odpadu, skládky 

odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad a skládky interních odpadů. 

Směrnice rovněž obsahuje ustanovení,  že pro provoz skládky musí mít  

provozovatel povolení od příslušného orgánu, který v tomto povolení stanoví 

technické požadavky na skládku. Skládka musí být kontrolována a řízena 

odpovídajícím způsobem. Státy mají stanovenu povinnost přijmout opatření 

                                                           
26

 Viz. Šťastná, J.,: Změna POH uvolnila cestu lepšímu využití komunálního odpadu, článek časopisu Odpady, 
ročník 1/2010, str. 10. 
27

 Směrnice rady 1993/31/ES i skládkování odpadů 
28

 Odstavec 2 směrnice Rady 1993/31/ES 
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k vyloučení vzniku tzv. černých skládek - tj .  takových, které vznikly bez 

povolení. Před zahájením ukládání na skládku musí žadatel učinit příslušná 

opatření formou složení finanční jist iny, která bude držena po dobu 

požadovanou, s ohledem na činnosti spojené s udržováním a následnou péči o 

skládku, na které byl ukončen provoz. Čl. 13 se vztahuje na postup při  

uzavírání skládky a o její následnou péči. Provozovatel  po uzavření skládky 

odpovídá za její  údržbu, monitorování a péči po dobu, kterou příslušný orgán 

považuje za nutnou s ohledem na dobu, pokud skládka může představovat 

určité riziko. Státy mají rovněž povinnost upravit podmínky provozu 

stávajících skládek, aby odpovídaly pravidlům stanoveným ve směrnici .  

Součástí směrnice o skládkování jsou i  3 přílohy. „Od 16. 7.  2009 mají  

všechny provozované skládky v EU splňovat požadavky směrnice o skládkách, 

některé státy, jako například Bulharsko (do 2014), Polsko (do 2011) a 

Rumunsko (do 2017), mají však vyjednané prodloužené lhůty s meziročním 

klesajícím cílovým množstvím odpadu zlikvidovaného na skládkách, které 

neodpovídají normám EU. Komise monitoruje v jednotlivých členských státech 

soulad skládek s normami EU, a v případě, že neodpovídají normám EU, zváží  

Komise právní kroky vůči dotyčným členským státům. Ke stejnému datu, tedy 

k 16. 7. 2009 musely členské státy splnit i  povinnost  snížit množství 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládkách, a to o polovinu 

od roku 1995. ČR získala výjimku a tuto povinnost má splnit  do roku 2013. 

Toto snížení biologicky rozložitelného komunálního odpadu, znamená přechod 

na jiné formy nakládání s odpadem, a to zejména formy, které jsou šetrnější 

k životnímu prostředí jako např.  kompostování nebo spalování s energetickým 

využitím“29.  

Směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů. Cílem směrnice,  stanoveným v 

odstavci 1 preambule, je: předcházení negativním účinkům spalování a 

spoluspalování odpadů na životní prostředí, zejména znečištění ovzduší,  

půdy, vod a z tohoto vyplývající  ohrožení lidského zdraví.  Směrnice dále 

zdůrazňuje povinnost stanovit a dodržovat přísná pravidla a požadavky na 

mezní hodnoty emisí ve spalovnách. Dodržování mezních hodnot emisí by 

                                                           
29

 Citace: Termín EU pro uzavření skládek vypršel, časopis Odpady, 9/2009, str. 24. 
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mělo být pokládáno za nezbytnou, ale nikoli  za postačující podmínku30.  V 

odstavci 20 je pak stanoveno, že mohou existovat důvody pro povolení 

specifických výjimek z mezních hodnot emisí pro některé znečišťující látky 

během vymezeného časového období za specifických podmínek. Čl. 3 

obsahuje definice pojmu, jako např.  „spalovací zařízení“- jedná se o 

stacionární  nebo mobilní technickou jednotku a zařízení určené k tepelnému 

zpracování odpadů, s využitím tepla vzniklého spalováním nebo bez něho. 

Dále pak definuje „provozovatele“ apod. Čl. 4 pak stanoví striktní podmínku, 

že žádné spalovací zařízení nesmí být provozováno bez povolení k této 

činnosti . Směrnice stanoví podmínky a obsahové náležitosti žádosti o 

povolení. Čl. 12 stanoví,  že žádosti o nová povolení pro spalování musí být 

zpřístupněny veřejnosti na jednom nebo více místech např. na městském 

úřadě. Příslušné orgány pak v povolení stanoví provozní podmínky spaloven. 

Součásti směrnice jsou i 4 přílohy. 

  Dalšími důležitými sekundárními předpisy v odpadové oblasti jsou např. 

Rozhodnutí Komise č. 2000/352/ES,  stanovící Seznam odpadů, dále směrnice 

č. 91/689/EHS o odděleném nakládání s  nebezpečným odpadem, směrnice č. 

94/62/ES o obalech a obalových odpadech a směrnice č.  2004/12/ES o 

odpadech z obalů,  směrnice č. 2002/96/ES upravující  nakládání  

s elektronickým odpadem a další. 

 

  

 

 

 

                                                           
30

 Odstavec 13 preambule směrnice  2006/66/ES 
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1.2 Právní úprava v České republice 

  Ve všech komunistických státech, mezi něž patři lo i tehdejší  

Československo do roku 1989, se stav životního prostředí vyvíjel  obdobně a 

vyznačoval se řadou společných rysů. Základním znakem bylo, že ve všech 

těchto státech byl stav životního prostředí špatný, velmi zanedbanou oblastí  

byly zejména odpady. Téměř všude hyzdily krajinu skládky odpadů a to 

nejrůznějšího druhu a složení,  a mnohdy tyto skládky obsahovaly velmi 

nebezpečné látky, které ohrožovaly zdraví lidí i  jakost podzemních vod. Po 

roce 1990 se situace začala pomalu zlepšovat a Parlament ČR postupně začal  

přijímat zákony na ochranu jednotlivých složek životního prostředí . Byl 

zaveden účinný systém institucí v čele s Ministerstvem životního prostředí a 

Českou inspekcí životního prostředí.  Veřejnou kontrolu začaly vykonávat 

vznikající nevládní organizace.   

  Do roku 1991 měla Česká republika v oblasti odpadového hospodářství 

nedostatečnou právní úpravu. Na nakládání s odpady se pouze nepřímo 

vztahoval zákon o péči o zdraví lidu č.20/1966 Sb., ohledně vytváření  

zdravých životních podmínek, avšak teprve až vyhláška č.45/1966 Sb., o 

vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, sloužící k provedení tohoto 

zákona, se konkrétně zmiňovala o odpadech. Při zřizování nových skládek se 

postupovalo podle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu. Právní úprava však nedisponovala dostatečnými zárukami pro to, aby 

nevnikaly tzv.  černé skládky, tj .  zřizované bez povolení nebo kontroly,  vedle 

těch řádně zřízených.31 Od druhé poloviny roku 1991 se si tuace postupně 

začala měnit  a začala platit  legislativa odpadového hospodářství , tj .  zákon 

č.238/1991 Sb., později novelizován zákonem č.300/1995 Sb., zákon o státní 

správě v odpadovém hospodářství č.311/1991 Sb., ve znění zákona č.466/1992 

                                                           
31

 Viz. Masarykova Univerzita - Právnická fakulta: Právo Životního prostředí, 3.díl, Brno, 2007, str.11. 
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Sb., atd. Současně s těmito zákony přijala Česká národní rada řadu 

prováděčích právních předpisů.  „Ukládání odpadů na skládky bylo 

zpoplatněno zákonem č.  62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, ve znění 

zákona č. 41/1995 Sb .“32.  V této době začala také vznikat řada 

podnikatelských aktivit v oblasti nakládání s odpady a tak se problematika 

odpadů dostala do širšího podvědomí veřejnosti.33   Zákon o odpadech č. 

238/1991 Sb. upravoval základní pravidla a povinnosti  při nakládání 

s odpady, stanovil  povinnost  každého ukládat odpady pouze na místa k tomu 

určená34,  dále obsahoval definici pojmu odpad, podmínky pro dovoz, vývoz i 

tranzit odpadů přes území ČR. Vymezoval povinnosti i  oprávnění orgánům 

státní správy, jakož i způsob a nástroje pro vynucování uložených povinností.  

V průběhu doby se však tato úprava stala nedostatečnou, a musela být 

doplněna přijetím nového zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, který nabyl  

účinnosti dne 1. 1. 1998.  „Jednalo se v pořadí již o druhý zákon, který si 

vyžádala především potřeba reagovat na celkový vývoj v oblasti nakládání 

s odpady“35.  Cílem zákona bylo dodržování pravidel při nakládání s  odpady, 

zejména upřednostňoval použití  odpadu před jeho likvidací, obzvlášť při jeho 

ukládání na skládku. „Zákon kladl důraz na zásadu předcházení vzniku 

odpadů, zpřísňoval podmínky pro nakládání s odpady, což se projevovalo 

v povinnostech výrobců a dovozců při  uvádění výrobku na trh .  Zákon 

obsahoval samostatnou úpravu nakládání s  komunálním odpadem, ve které 

konkretizoval odpovědnost za tento odpad, zvýrazňoval funkce a pravomoci 

obce ve vztahu k občanům, zejména vydávání obecně závazné vyhlášky 

k nakládání s t ímto odpadem. Současně nově konstruoval poplatky za ukládání 

odpadů na skládky a to tak,  že se skládaly ze základní a rizikové složky.  

Provozovatel skládky měl povinnost vytvářet finanční rezervu na asanaci a 

rekultivaci skládky. Zákon také obsahoval výrazné zpřísnění sankcí za 

protiprávní jednání formou zvýšení sazeb pokut“ 36.  Zákon č. 125/1997 Sb. se 

                                                           
32

 Citace: Masarykova Univerzita - Právnická fakulta: Právo Životního prostředí  3.díl, Brno, 2007, str. 11. 
33

 Viz. Křeníková, V., : Odpadové hospodářství, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
Nakladatel Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.Labem, 1999, str.7. 
34

 Zákon č. 238/1991 Sb., ve znění zákona č. 300/1995 Sb. 
35

 Citace: Drobník, J., Škoda, L., Damohorský, M.,:  Zákon o odpadech a předpisy související - Zákony 
s poznámkami, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 1997, str.XI. 
36

 Citace: Drobník J., Škoda, L., Damohorský, M.,:  Zákon o odpadech a předpisy související - Zákony 
s poznámkami, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 1997, str XII-XIII. 
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však v průběhu doby, kdy Česká republika usilovala o vstup do EU, stal  

nedostačujícím a nevyhovujícím evropským požadavkům, proto byl zrušen a 

nahrazen zákonem č. 185/2001 Sb., který byl v pořadí již třetím odpadovým 

zákonem. Zákon byl publikován pod číslem 185/2001 Sb., jako systematická a 

komplexní právní úprava odpadového hospodářství a přejímal v podstatě 

základní rysy předchozí úpravy, přičemž hlavním důvodem jeho přijetí byla 

zejména potřeba harmonizace českého právního řádu s právem evropským. 

Postupem doby se však zákon stal poměrně komplikovanou a nepřehlednou 

úpravou a to v důsledku jeho neustálých novelizací . Jen od roku 2001 do 2009 

byl 17krát novelizován a to především z důvodů postupné transpozice 

požadavků vyplývajících z  právních předpisů ES. „První novela byla 

provedena zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, a nabyla účinnosti stejně jako 

původní znění zákona, a to 1. 1. 2002. Přijetím tohoto zákona došlo 

k samostatné úpravě obalové problematiky a zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech již neobsahuje definici obalu“37.  „Dalšími významnými novelami 

odpadového zákona byly zákony: č. 76/2002 Sb.,  o integrované prevenci, 

která zahrnula do integrovaného povolení některé správní akty vydávané 

podle odpadového zákona, zákon č. 275/2002 Sb., který doplňoval do zákona 

§ 17a, a to poplatek za komunální odpad. Transpozice požadavku vyplývající  

z evropského práva vyvolala potřebu přijetí  dalších právních předpisů a tedy 

i podstatnou úpravu odpadového zákona. Klíčové byly tyto zákony: zákon č. 

188/2004 Sb., který transponoval požadavky směrnice 2000/53/ES o vozidlech 

s ukončenou životností a významně také upravil část  zákona o příhraniční 

přepravě odpadů, a dále zákon č.  7/2005 Sb.,  který transponoval směrnici 

2002/96/ES a směrnici 2002/95/ES upravující pravidla pro nakládání 

s elektrickými a elektronickými zařízeními a odpady z nich38.  Od 1. 1. 2007 

nabyly účinnosti 2 novely: zákon č.314/2006 Sb., který doplňoval zákon o 

odpadech o několik významných ustanovení.  Změny obsahovaly např.  

upřesnění a zakotvení definic pojmů, novela zasáhla i do úpravy autovraků, 

baterií a akumulátorů, upravovala i pravidla pro zpětný odběr použitých 

výrobků od spotřebitele. Novela rovněž zavedla nové ustanovení v oblasti 

nakládání s  biologicky rozložitelnými odpady a zákon č. 140/1961 Sb., t restní  

                                                           
37

 Citace: Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí,  2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2003, str. 416. 
38

Citace:  Jirásková, I.,- Sobotka, M.,: Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy, Linde, 2004, str. 9. 
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zákon, který reagoval především na kauzy nelegální přepravy odpadů do 

České republiky. V roce 2008 v důsledku přijetí nové evropské směrnice č.  

98/2008/ES, o odpadech a o zrušení některých směrnic se začalo pracovat na 

novém zákoně o odpadech, přičemž jedním z důvodu tohoto rozhodnutí byla 

dlouhodobě diskutovaná otázka komplikovanosti aplikace stávající úpravy. 

Základním věcným cílem navrhovaného zákona je motivace k dodržování 

odpovídající hierarchie nakládání s odpady, především snaha snížit množství 

odstraňovaných odpadů formou skládkování a naopak zvýšit jej ich 

materiálové využití.  Tomuto cíli  odpovídá postupné zvyšování poplatků za 

vybrané způsoby odstraňování odpadů. Zákon by měl také upravovat řadu 

nových definic jako např.  „odpad z domácností“.  V oblasti komunálních 

odpadů se navrhuje změna zejména spočívající v tom, že stávající definice 

„komunálního odpadu“ v zákoně o odpadech neodpovídá Katalogu odpadů, 

který definuje ve skupině 20. – Komunální odpady jako odpady z domácností  

a jim podobné, přičemž odpady podobné tvoří více než 30% z celkového 

množství . Systém by se tak měl rozšíři t  i  na živnostenské odpady podobné 

komunálním pocházející z drobných živností, obchodní sítě a služeb na území 

dané obce. Nový zákon předpokládá i zavedení jediného systému platby za 

komunální odpad a to ve výši odpovídající nákladům obcí na svoz a 

odstranění směsného komunálního odpadu. 39  

  Nakládání s odpady upravuje také celá řada prováděcích právních předpisů:  

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů40,  ve znění vyhlášky č. 

503/2004 Sb., vyhlášky č.168/2007 Sb.,  a vyhlášky č. 374/2008 o přepravě 

odpadu a o změně vyhlášky č.381/2001 Sb., Katalog odpadů. Vyhlášky č.  

382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve 

znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. Vyhláška č. 383/2001 Sb.,  o podrobnostech 

nakládání s  odpady, ve znění vyhlášky č.  41/2005 Sb.,  vyhlášky č. 294/2005 

Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., a vyhlášky č. 351/2008 Sb. Vyhláška č.  

                                                           
39

 Viz. článek : Šťástná, J.,: Odpadová legislativa - znovu a jinak!, časopis Odpady , ročník 11/1009, str. 7-8. 
40 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů). 
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384/2001 Sb., o nakládání s  PCB41,  Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady. Vyhláška č.237/2002 Sb., o 

podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve 

znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhlášky č. 353/2005 Sb. Vyhláška č.  

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jej ích využívání na 

povrchu terénu, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb. Vyhláška č. 428/2009 Sb.,  

o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem, 

vyhláška č. 429/2009 Sb.,  o stanovení náležitostí plánu pro nakládání 

s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších 

podrobností  k provedení zákona o nakládání s těžebním materiálem. 

 

 

1.3 Cíle a priority hospodaření s  odpady 

    V důsledku nárůstu poptávky po různých produktech a současně se 

snižováním jejich životnosti, narůstá množství vznikajících odpadů. 

S ohledem na tento negativní jev, je proto nutné veškeré ekonomické 

aktivity chápat a posuzovat z hlediska principů udržitelného rozvoje, který 

v odpadovém hospodářství znamená zásadu „ předcházení vniku odpadů a 

jejich nebezpečných vlastností, „využívání odpadů“ jako zdrojů surovin a 

energie a nevyužitelné zbytky bezpečně odstraňovat. „ Základním cílem 

právní úpravy odpadového hospodářství  je především zajišťovat ochranu 

životního prostředí „předcházením vzniku odpadů“ a to jak po stránce 

kvantitativní (množstevní), tak po stránce kvalitativní  (z hlediska 

nebezpečných vlastností)“42 V rámci odpadového hospodářství se 

                                                           
41 o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími 

kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB). 

 

42
Citace:  Damohorský, M.a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2003, str. 404. 
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setkáváme zejména s dvojicí základních principů. Vůdčím principem 

nakládání s odpady je „princip prevence“, který znamená zejména 

omezování množství  a nebezpečných vlastností odpadů. Prevence je pak 

zakotvena prostřednictvím povinností  ukládaných širokým okruhům 

subjektů. Dalším principem je „princip odpovědnosti původce“, přičemž 

původcem je subjekt, který ohrožuje nebo poškozuje životní prostředí . 

Vyloučit vznik odpadů je samozřejmě nemožné, a proto oblast odpadového 

hospodářství se posléze zaměřuje na činnosti spojené s jej ich využíváním a 

posléze i odstraňováním43.  Odpadové hospodářství vychází z těchto 

základních cílů a požadavků a vymezují  tak základní hierarchii  

odpadového hospodářství . Hierarchie byla původně vymezena v rámcové 

směrnici o odpadech č. 75/442/ES, později zrušenou směrnici č.  

2006/12/ES, přičemž hierarchii  odpadového hospodářství nová směrnice 

zachovala.  

„Hierarchie principu vychází z přednostního využívání odpadů před jej ich 

odstraněním, a je následující: 

- Prevence vzniku odpadů 

- Opětovné použití odpadů 

- Využití odpadů formou recyklace 

- Ekologické odstranění odpadů“44.  

 

Prevence vniku  je nejdůležitější zásadou, která vyžaduje zejména změnu 

vzorců chování subjektů, aby bylo dosaženo snížení negativních vlivů 

nakládání s odpady na životní prostředí . Strategie prevence spočívá 

zejména v tom, že se přestanou používat technologie, jež produkují  

odpady, které není možno vrátit  zpět do oběhu. Přednost tak mají taková 

technologická řešení, která umožní alespoň částečný návrat  odpadů do 

                                                           
43

 Srovnej. Sobotka, M.,: Koncepční nástroje v oblasti odpadového hospodářství, článek ze sborníku 
z konference: Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva, Praha, 2003, str. 152-154. 
44

 Citace: Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 404-406. 
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výrobního procesu, čímž se nejen předchází vniku odpadů, ale zejména tak 

dochází k úsporám prvotních surovin. V oblasti komunálních odpadů je 

prevence spojována spíše se snahami omezování množství odpadů 

ukládaných na skládky. Prvořadým cílem prevence je zejména vytvoření 

podvědomí občana o nezbytnosti předcházení odpadů, o správném 

nakládání s odpady a o dopadech nesprávného nakládání s odpady na 

životní prostředí. 

Opětovné použití odpadů zejména využití odpadů formou recyklace -  

jedná se o zásadu, která preferuje materiálové využití již vniklých odpadů 

a jejím cílem je zejména úspora surovin z neobnovitelných zdrojů.  

Podstatou je to,  že každý materiál, který lze zpracovat v původním cyklu a 

znovu použít, by se měl zpracovat. Toto vrácení materiálu do výroby 

stejně kvalitního výrobku je nejlepším způsobem přepracování druhotné 

suroviny. Recyklace má však svá omezení spočívající  v tom, že ne všechny 

materiály lze opětovně použít . 

Ekologické odstranění odpadů  nastává v případě, že již  není možné 

materiálové využití odpadů a tak se z nich stává skutečný odpad určený 

k odstranění. Ještě než dojde k uložení odpadů na skládky,  měly by být  

tyto odpady nějak zhodnoceny, vhodným způsobem je získání energie 

z odpadů například spalováním.45 

  Zákon č.185/2001 Sb., implementoval směrnice o odpadech do českého 

právního řádu, a tak je naše právní úprava v souladu s evropským právem. 

Hierarchie principu je obsažená v následujících paragrafech: Paragraf 10 

obsahuje princip předcházení vzniku odpadů ,  který definuje v odstavci  

1: každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti, odpady,  jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity,  

případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní  

prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními 

předpisy.   

                                                           
45

 Viz. Balner,P., : Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, str. 2, kapitoly 2.1. 
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V § 11 je zakotven princip přednostního využívání odpadů  následovně: 

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost  

v mezích daných t ímto zákonem zajisti t  přednostně využití  odpadů před 

jejich odstraněním. Materiálové využití  odpadů má přednost  před jiným 

využitím odpadů.  „Hierarchie při odstraňování odpadů je dána především 

velikosti vlivu jednotlivých způsobů odstraňování na lidské zdraví a 

životní prostředí. Jako krajní řešení je zakotven u nás nejrozšířenější  

způsob odstraňování odpadů – skládkování, přednost tak dostává např.  

spalování, avšak tato povinnost se nevyžaduje, pokud nejsou dány 

technické nebo ekonomické podklady“46.   

Princip využívání odpadů  je obsažen v § 19 a stanoví povinnosti  

provozovatele zařízení k využívání odpadů. Mezi tyto povinnosti patři  

například: povinnost  ustanovit  odpadového hospodáře,  zveřejňovat seznam 

odpadů, provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho 

schváleným provozním řádem, umožnit  kontrolním orgánům přístup do 

objektů, prostorů a zařízení, na vyžádání předložit dokumentaci a 

poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 

a další . Provozovat zařízení k využívání odpadů lze pouze se souhlasem 

kraje v přenesené působnosti na základě § 14 odst. 1. 

Posledním principem je odstraňování odpadů ,  které je zakotveno v § 20 

a stanoví povinnosti  provozovatele zařízení k odstraňování odpadů, mezi 

jeho povinnosti patří např. ustanovit odpadového hospodáře, provozovat 

zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním 

řádem, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi a další . 

 

                                                           
46

 Citace: Jirásková, I., - Sobotka, M.,: Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy, Linde, 2004, str 
31. 
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  V roce 2008 došlo k přijetí nové rámcové směrnice o odpadech č.  

98/2008/ES, která s  účinnosti od prosince 2010 zrušuje směrnici  

2006/12/ES a současně 91/689/EHS a směrnici 75/439/ES. Nová směrnice 

zavádí novou pětistupňovou hierarchii pro nakládání s odpady v čl. 4,  

prvním principem je předcházení vzniku, pak následuje opětovné použití,  

recyklace, jiné využití např. energetické a konečné je odstranění. Členské 

státy jsou povinny zajisti t ,  aby všechny odpady prošly stupněm využití ,  tj .  

materiálovým nebo energetickým. Odpady je možno bezpečně odstranit,  

jedině pokud je nejde využít těmito způsoby. Směrnice má být 

transponována do českého právního řádu novým odpadovým zákonem, 

který je v současné době připravován. 

 

Kapitola 2. VYMEZENÍ POJMU A NAKLÁDÁNÍ 

S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V PRÁVU ČR 

ODDÍL 2.1 Pojem komunální odpad 

  Odpad je základním pojmem odpadového hospodářství. „Odpadem rozumíme 

„každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí  zbavit .“47.  V rámci evropského práva je odpad definován j iž skoro 30 let , 

a během této doby prošla tato definice dílčími úpravami. Původní definice 

byla zakotvena v rámcové směrnici  č.  75/442/ES v článku 1(a) „Odpad 

znamenal jakoukoliv látku nebo předmět,  kterou jej í držitel odstraňoval nebo 

byl povinen odstranit v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.  Definice 

pojmu „odpad“ obsažená ve směrnici č. 2006/12/ES, která byla 

kodifikovaným zněním rámcové směrnice 75/442/ES vymezovala odpad jako 

jakoukoliv látku nebo předmět spadající do kategorie uvedené v příloze I, 

které se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něj požaduje,  

                                                           
47

 Citace: Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 407. 
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aby se jich zbavil48.  Evropská definice odpadu se liší od české definice tím, že 

česká právní úprava v současnosti  definuje pojem odpad pouze jako věc 

movitou. Výklad pojmu odpad patří k jedné z nejobtížnějších problematik 

v rámci evropského práva životního prostředí . „Problematice odpadů se 

věnuje i rozsáhlá judikatura Evropského soudního dvora “49.  Nejdůležitějším 

případem je jistě kauza Van de Walle50,  kde se soud zabýval otázkou 

kontaminace podzemních vod a půdy v  důsledku úniku ropných látek 

z porušené nádrže čerpací  stanice pohonných hmot v Bruselu. Závěr soudu 

posunul dosavadní chápání pojmu odpad, pouze jako věc movitá, neboť soud 

přijal názor,  že je možné považovat za odpad i  část pozemku 

kontaminovaného např. ropnými látkami.  Rozsudek ESD byl velmi významný 

pro evropské právo, avšak vyvolával řadu otázek a pochybností, jak na 

evropském tak i národním poli, týkající se pojmu odpad. Přijetím nové 

směrnice o odpadech č. 98/2008/ES se definice pojmu „odpad“ nijak nemění a 

tento pojem je definován jako produkt nebo materiál, který se odstraňuje. 

Zvláštností je však ustanovení  čl.  2 písm. b), kdy z působnosti směrnice je 

vyňata půda (in situ) včetně nevytěžené kontaminované zeminy a budov trvalé 

spojených s půdou, tímto ustanovením totiž dochází k vynětí nemovitosti 

z pojmu odpad. 

      V českém právním řádu prošel pojem „odpad“ taktéž určitým vývojem. 

Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech vymezoval v ustanovení § 2 odst. 1.  

„pojem odpad“ jako věc, které se chce jej í majitel zbavit nebo též movitá věc,  

jejíž zneškodnění je nutné z hlediska péče o zdravé životní podmínky a 

ochranu životního prostředí. Následně zákon č.125/1997 Sb., v ustanovení § 2 

odst.  1.  definoval odpad jako „movitou věc, která se pro vlastníka stala 

nepotřebnou a vlastník se ji  zbaví s úmyslem ji odložit , nebo která byla 

vyřazena na základě zvláštního právního předpisu“. Problém této definice 

spočíval zejména v tom, že byla v rozporu s definici uvedenou v rámcové 

směrnici 75/442/ES o odpadech. Současný zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 

                                                           
48

 Č. 1(a) směrnice 2006/12/ES o odpadech 
49

Citace:  Sobotka, M.,: Odpad:opravdu jen věc movitá?: Pocta Doc. Judr.  J. Drobníkovi, Právnická fakulta UK 
v Praze, Praha, 2007,  str. 166. 
50

 C-1/03, Van de Walle a ostatní, 7. září  2004. 
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obsahuje definici pojmu odpad v ustanovení § 3 odst. 1, a odpadem rozumí 

„každou movitou věc, které se osoba zbavuje, nebo má  úmysl nebo povinnost  

se ji  zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 1.  

k tomuto zákonu“. Tento zákon je již v souladu se směrnicí o odpadech.  

„Pojem odpad je v tomto zákoně klíčovým pojmem, a vznik odpadů dovozuje 

zákon od jednání jakékoliv osoby (tedy každé osoby, která má příslušnou 

movitou věc ve své moci, tedy nejenom její vlastník, ale i jej í nájemce a j iný 

držitel), na rozdíl od předešlé úpravy,  která dovozovala vznik odpadů od 

jednání či  úmyslu vlastníka dotčené věci. Ke vzniku odpadů dochází při 

splnění některé ze dvou podmínek: 1) subjektivní podmínka, kdy vznik odpadů 

je vázán na úmysl osoby se věci zbavit nebo přímo na samotné jednání této 

osoby. A dále 2) objektivní podmínka, kdy vznik odpadu je vázán na vznik 

povinnosti osoby zbavit se určité věci“51.  

  V rámci odpadu rozlišujeme několik kategorií ,  v zásadě můžeme odpady 

dělit  na: Odpady nebezpečné a odpady ostatní .  „Samostatnou a specifickou 

kategorii pak představuje komunální odpad, který není definován svými 

zvláštními vlastnostmi,  ale způsobem vzniku. Je to odpad, který vzniká na 

území obce při činnosti  fyzických osob, s  výjimkou odpadů vznikajícího u 

právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání“52.  V evropském 

právu je definice komunálního odpadů obsažená ve směrnici o skládkování 

odpadů53 a definice je následující:  „Komunální odpad  - jako odpad 

z domácností a rovněž ostatní odpady obdobné povahy nebo složení jako 

odpad z domácností“ .  V českém právním rádu prošel „pojem komunální  

odpad“ určitým vývojem. Zákon č.  328/1991 Sb., pojem komunální  odpad 

přímo nedefinoval, za „původce komunálních odpadů“ určoval obec, která 

měla v důsledku tohoto vymezení řadu povinností . Působnost  zákona se 

vztahovala pouze na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání,  

nikoliv však na jednotlivé občany. Hlavním nedostatkem této úpravy byla 

skutečnost, že obec neměla vůči občanům žádné pravomoci, nemohla jim tedy 

přikazovat, jak mají se svým komunálním odpadem naložit. Zákon č.  

                                                           
51

  Citace: Jirásková, I., - Sobotka, M.,:  Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy, Linde, 2004, str. 
16. 
52

 Citace: Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 408. 
53

 Směrnice Rady 1999/31/ES o sk ládkování  odpadu .    
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125/1997 Sb., vymezoval pojem komunální odpad jako nezbytnost pro 

stanovení jasných vazeb mezi občanem, jako t ím, kdo tento odpad v rámci své 

existence produkuje,  a obcí , která je ve vztahu k tomuto odpadu ze zákona 

jeho původcem. Tento zákon se snažil vyřešit situaci s nedostatkem 

pravomoci obcí tím, že obec měla možnost vydávat obecně závaznou 

vyhlášku, prostřednictvím které ukládá povinností  občanům při nakládání 

s komunálním odpadem. „Paragraf 2 odst. 3 komunální odpad vymezoval jako 

„veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro 

kterou nejsou právními předpisy stanovená zvláštní  pravidla nebo omezení,  

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při  

čištění veřejných komunikaci a prostranství , při údržbě veřejné zeleně včetně 

hřbitovů“ .  Komunálním odpadem není odpad, který vzniká jako důsledek 

technologického procesu podnikatelské činnosti,  za komunální odpad se také 

nepovažuje odpad vznikající u právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání, avšak tyto osoby mohou na základě smlouvy s obcí 

svůj odpad zneškodnit v režimu zajišťovaném obcí, co by původcem. 

Předmětem této smlouvy by měly být jen odpady „neprůmyslového 

charakteru“, které se však svým složením blíží odpadům komunálním, které 

produkuje občan v rámci své běžné činnosti. Současně se také podnikatel musí  

zavázat, že bude respektovat režim obce stanovený obecně závaznou 

vyhláškou“54.  Postavení obcí bylo upraveno v ustanovení § 2 odst. 12 a to tak, 

že obec byla původcem komunálního odpadu vnikající na území obce, který 

měl původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahovaly povinnosti  

původce s tím, že obec se stávala původcem komunálního odpadu v okamžiku, 

kdy fyzická osoba odložila odpad na místo k tomu určené. Obec byla také 

oprávněna vydat ve své samostatné působnosti obecně závaznou vyhlášku o 

systému sběru,  třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu 

vznikajícího na jej ím území a fyzické osoby měly povinnost se touto 

vyhláškou řídit .   Obec mohla taktéž obecně závaznou vyhláškou stanovit a 

vybírat poplatek za komunální odpad. Současný zákon č. 185/2001 Sb., 

částečné změnil definici komunálního odpadu a obsahuje tuto definici 
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  Citace: Dvořák, P.,:  Zákon o odpadech s komentářem, Linde, 1997, str. 11-12. 
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v ustanovení § 4 písm. b) a stanoví, že se „jedná o veškerý odpad vznikající 

na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální 

odpad v prováděcím právním předpisu,  s výjimkou odpadů vznikajících u 

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“. Na obec se 

i nadále vztahují povinnosti  původce, zůstala j i  taktéž pravomoc vydávat 

v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky avšak oproti předchozí 

úpravě, byla posílena povinnost  obce v souvislosti s nebezpečnými složkami 

komunálních odpadů. „Zákon č. 185/2001 Sb., doplňuje definici komunálního 

odpadu odkazem na prováděcí právní předpis55,  a stanoví, že komunálním 

odpadem mohou být pouze odpady zařazené v Katalogu odpadu do skupin 15. 

a 20“56.  Skupinu 15 tvoří  obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního 

obalového odpadu) skupinu  20 složky odděleného sběru (kromě odpadů 

uvedených v podskupině 15 01). Komunální a jemu podobný odpad je  

z hlediska evidence odpadů podle Katalogu odpadů začleňován do tří  

základních skupin:  1. složky z odděleného sběru (složky nebezpečné a 

využitelné, získané odděleným sběrem), 2. odpady ze zahrad a parků (odpady 

z údržby zeleně včetně hřbitovních odpadů),  3.  ostatní komunální odpady 

(směsný komunální  odpad je odpad, který zůstává po vytřídění, odpad 

z tržišť,  objemný odpad apod.)  

  Komunální odpad je heterogenní směsí různých druhů odpadů, které 

pocházejí z  různých činností  na území obce a tento odpad můžeme dělit  jako: 

 - domovní odpad a obalový odpad,  jedná se o odpad z domácností a 

z činností spojených s úklidem objektů ve vlastnictví občanů. Zahrnuje tuhý 

odpad, který vniká v domácnostech (papír, sklo, plasty, kovy), a také zbytky 

potravin. Jedná se o odpad, který občan ukládá do sběrných nádob. Prioritní 

pro nakládání s domovním odpadem je předcházení jeho vniku, třídění odpadů 

v domácnostech, oddělené shromažďování a sbírání nebezpečných a 

využitelných složek a zajištění  jejich předání k oddělenému zpracování.   
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 Vyhláška MŽP č.  381/2001 Sb. ,  kterou se stanoví  kata log odpadů 
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 Citace: Jirásková, I., - Sobotka, M.,: Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy, Linde, 2004, str. 
20. 
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- biologický odpad, jedná se zejména o kompostovatelné odpady ze zahrad a 

parků, které tvoří odpady z údržby sadů, parků, lesoparků, uliční zeleně,  

odpady ze hřbitovů apod. Kompostovatelné odpady patří k nejlépe 

využitelným biologicky rozložitelným odpadům.  

– nebezpečný komunální odpad,  jsou to odpady uvedené ve skupině 20 

Katalogu odpadů, a tvoří přibližně 1% z celkové jeho produkce. 

Za nebezpečné složky se považují: rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, 

detergenty,  oleje a tuky, baterie a akumulátory apod.  Obec i občané jsou 

povinni nebezpečné odpady odděleně shromažďovat, sbírat a předávat je 

k oddělenému zpracování. Oddělený sběr nebezpečných odpadů se 

uskutečňuje ve sběrných dvorech zřizovaných v obcích. Ve venkovských 

oblastech je realizován odvozový způsob spojený s mobilním sběrem 

nebezpečných odpadů.   

- objemný odpad ,  jedná se o odpad větších rozměrů, který nevyhovuje 

ukládání do sběrných nádob běžně užívaných pro shromažďování domovního 

odpadu, můžou to být například: koberce, plasty,  vyřazené domácí 

elektrospotřebiče, sklo větších rozměru apod. Objemný odpad je sbírán ve 

sběrných dvorech nebo mobilním sběrem.  

- uliční smetky a odpad z tržišť,  

- živnostenský odpad atd.57   

  Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., nezná pojem domovní odpad, obecně jej 

považuje za součást  komunálního odpadu. Vyhláška MŽP č.  381/2001 Sb.,  

kterou se stanoví Katalog odpadů, považuje za komunální odpad, odpad 

z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady, dále odpady 

z úřadů, včetně složek z odděleného sběru. „Z předložených definic 

domovního odpadu v české právní úpravě je zřejmý věcný rozpor v pojetí 

komunálního a domovního odpadu. Zatímco ČR pojem odpadu z domácností  

nezná, pak země EU mají definici odpadu z domácností včleněnou do 

národních právních úprav tykajících se odpadového hospodářství , popřípadě 
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 Viz. Balner,P.,:  Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, kapitola 1.1. 
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je definice součástí oficiálních dokumentů vydaných Evropskou 

environmentální  agenturou (EEA), která pojem odpad z domácností  

(household waste) definuje jako pevný odpad skládající se z kuchyňského 

odpadu a smetí, které obvykle pochází z  domácností“58.  Směrnice č. 

1999/31/ES o skládkování odpadů, definuje komunální odpad jako odpad 

z domácností  a také i jiný odpad, který je vhledem ke svému původu a 

složení, odpadu z domácností podobný.  „V zahraniční anglicky psané 

literatuře je možné vysledovat i  další  způsoby vymezení tohoto pojmu. 

Definice OECD považuje za odpad z domácností odpad produkovaný 

„domácími aktivitami domácností zahrnující kuchyňské odpady, objemný 

odpad a odpad sbíraný odděleně“59.  „Na rozdíl od stručné anglické li teratury, 

je v německé a rakouské právní úpravě definice odpadu z domácností pojata 

velmi široce. Definice Uživatelského a inovačního fóra technologií v životním 

prostředí říká, že odpad z domácností  (Hausmüll) jsou odpady ze soukromých 

domácností ,  které jsou pravidelně sbírány a sváženy a předány dalšímu 

zpracování“ 60.  

  V březnu roku 2009 zveřejnil Eurostat  tiskovou informaci,  kde porovnává 

data o produkci komunálního odpadu v jednotlivých zemích EU od roku 1996 

do roku 200761.  Při vykazování údajů se Český statist ický úřad řídí při 

získávání i  zpracování platnou legislativou a současně i spolupracuje 

s Eurostatem.  

 

 

ODDÍL 2.2 Odpadové hospodářství a jeho vztahy 
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 Citace: Píša, V.,  Slavík, J., : článek Možnosti využití modelu všeobecné rovnováhy pro problematiku 
komunálního odpadu a ekonomické pozadí hospodaření s komunálním odpadem, příspěvky závěrečného 
semináře projektu PAYT,  Praha 2003, str. 149. 
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 Citace: Píša, V.,  Slavík, J., : článek  Možnosti využití modelu všeobecné rovnováhy pro problematiku 
komunálního odpadu a ekonomické pozadí hospodaření s komunálním odpadem,příspěvky závěrečného 
semináře projektu PAYT,  Praha 2003, str. 149. 
60

 Citace: Totéž. 
61

 Tabulka 1, příloha str. 83. 
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  Předmětem právní úpravy odpadového hospodářství jsou společenské vztahy, 

vznikající při nakládání s odpady. Paragraf 1 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech obsahuje pozitivní vymezení věcné působnosti a stanoví v písm. a) 

pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí , ochrany zdraví člověka a trvalé udržitelného 

rozvoje. V písm. b) stanoví práva a povinnosti  osob v odpadovém 

hospodářství a písm. c) stanoví působnost orgánů veřejné správy na úseku 

odpadového hospodářství . Ustanovení § 2 zákona o odpadech negativně 

vymezuje věcnou působnost a stanoví,  na co se zákon o odpadech nevztahuje. 

V paragrafu 3 a 4 jsou definice pojmů „odpad“, který se následně dělí na: 

„odpad nebezpečný“, „komunální a ostatní“ .  Subjekty,  které se účastní  na 

procesu nakládání s odpady, můžeme rozdělit do několika skupin: a) původce 

odpadů, b) zařízení ke sběru a výkupu odpadů, c) zařízení k využívání 

odpadů, d) zařízení k odstraňování odpadů a e) dopravce. Původce odpadů  je 

vymezen v ustanovení § 4 písm. p) a jedná se o právnickou osobu, při jej íž 

činnosti vznikají odpady, nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, při  

jejíž podnikatelské činnosti odpady vznikají. Pro komunální odpady se pak za 

původce považuje obec. Zákon dále vymezuje v ustanovení § 4 písm. r) i  tzv.  

oprávněnou osobu ,  jako každou osobu, která je oprávněná k nakládání 

s odpady podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisu.62  Zákon o 

odpadech obsahuje i hierarchii odpadů a klade tak důraz zejména na 

předcházení vzniku odpadů, jejich využívání a odstraňování.  Práva a 

povinnosti osob při nakládání s odpady zákon rozvrhuje do 4 skupin. První 

skupinou jsou obecné povinnosti ,  pro které je charakteristické, že jsou 

adresovány různým typům subjektů.  Nejdůležitější povinností je pak 

povinnost zakotvená v ustanovení § 12 odst. 1 a to nakládání a zbavování se 

odpadů pouze způsobem stanoveným v zákoně a ostatních právních 

předpisech. Podstatným ustanovením je také § 12 odst. 3, který stanoví, že 

převzít do vlastnictví odpad může pouze právnická nebo fyzická osoba 

oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití,  odstranění 

nebo ke sběru, výkupu určeného druhu odpadů. Druhou skupinou jsou 

povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady,  která se člení na: - 
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 Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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povinnosti původců odpadu, - povinnosti při sběru a výkupu odpadů, -  

povinnosti při využívání odpadů, - povinnosti při odstraňování odpadů, -  

povinnosti při přepravě odpadů, třetí skupinou jsou zvláštní povinnosti pro 

určité komodity,  mezi které patří PCB a zařízení je obsahující, odpadní 

oleje,  baterie a akumulátory,  kaly z čist íren odpadních vod, autovraky apod. 

Čtvrtou skupinu tvoří povinnosti  při zpětném odběru některých výrobků.  

S účinností od roku 2002 jsou podle § 38 zákona o odpadech výrobci a 

dovozci některých výrobků povinni: -  zajisti t  zpětný odběr použitých 

výrobků, - informovat spotřebitele prostřednictvím posledního prodejce o 

způsobu zpětného odběru, -  zajistit  využit í nebo odstranění použitých výrobků 

v souladu s platnými právními předpisy, - předat výroční zprávy o plnění 

povinnosti zpětného odběru na MŽP ČR.  

  Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vniku odpadů, 

nakládání s odpady a následnou péči o místo,  kde jsou odpady uloženy a 

kontrola této činnosti. Jedná se o velmi rozsáhlou činnost,  která je rozdělená 

do několika fází a v rámci které rozlišujeme několik vztahů. Mezi základní 

vztahy v rámci komunálního hospodářství , patří zejména vzájemný vztah obce 

k občanům, kdy obec se stává původcem komunálního odpadů a současně i 

vlastníkem tohoto odpadu. Tímto okamžikem vznikají obci mnohé povinnosti  

a práva ve vztahu k občanům a dalším subjektům, kterými jsou právnické 

osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání. Další fází v rámci hospodaření 

s odpady jsou zejména povinnosti obce, co by původce komunálního odpadu 

při nakládání s komunálním odpadem. Obec je totiž povinna zabezpečit  

nakládání s komunálním odpadem a k této činnosti zákon o odpadech dává 

obci širokou škálu oprávnění a prostředků. Posledním vztahem v rámci 

komunálního odpadového hospodářství  je pak vztah obce k výrobcům 

produktů, jedná se o velmi složitý vztah, neboť tito výrobci jsou hlavními 

producenty odpadů a tak tyto vztahy vyžadují zvláštní úpravu, která situaci  

dostatečně upraví a zamezí tak nadměrné produkci odpadů vůbec. Odpadové 

hospodářství obcí je usměrňováno celou řadou nástrojů, jedná se zejména o 

ekonomické, administrativní ale i jiné nástroje, které jsou součástí právní 

úpravy odpadového hospodářství ČR a jsou důsledkem implementace 

evropských právních norem. Mezi nejdůležitější ekonomické nástroje řadíme 
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zejména: - poplatek za ukládání odpadů na skládky, - povinnost vytvářet  

povinnou finanční rezervu pro rekultivace a asanace skládek, jedná se 

nápravné nástroje s pozitivní stimulací  a jejich nejdůležitějším úkolem je 

zejména předcházení negativním vlivům skládek na životní prostředí a jsou i  

současně motivaci k omezování skládkování a zvyšování využití odpadů. 

Dalšími ekonomickými nástroji jsou  - úhrada nákladu shromažďování, sběru,  

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů občany,  

jedná se o nástroj , který vychází ze zásady „ znečišťovatel  platí“.  Pří jmy obcí 

za odpadové hospodářství jsou tvořeny zejména poplatky od občanů, dále pak 

platbami právnických osob zapojených do systému obce a významnou 

položkou jsou také odměny systému EKO-KOM. Poplatky od občanů tvoří cca 

79% všech příjmů obce v odpadovém hospodářství . Současná právní úprava 

zakotvuje tři formy úhrady nákladů spojených s nakládáním s komunálním 

odpadem, (forma místního poplatku, poplatku za komunální odpad a smluvní 

ceny) a vytváří tak pro obec široký prostor pro výběr jí  vyhovující  formy.63    

- podpory na projekty apod.  

  Administrativními nástroji jsou pak zejména : - stanovení seznamu odpadů, 

které je zakázáno ukládat na skládky, jedná se o vhodný a účinný nástroj 

stimulující oddělený sběr a recyklaci  komunálního odpadu. - zajištění  

zpětného odběru obalů, - zajištění využit í a recyklace odpadů z obalů, jedná 

se o nástroje, které jsou zakotveny v zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  - zpětný odběr 

některých výrobků. Systém zpětného odběru výrobků je již u nás provozován 

více jak 10 let  a hodně přispěl nejen k rozvoji recyklace domovního odpadu, 

ale i k environmentální výchově a osvětě obyvatel. Jedná se o službu, která je 

poskytována spotřebiteli zdarma a má charakter veřejné služby, která je 

regulovaná státem.64  - obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je 

jediným prostředkem jak realizovat práva a povinnosti obcí coby původců 

komunálních odpadů. - plány odpadového hospodářství , zpracování POH je 

v podmínkách ČR legislat ivně upraveno pro ČR, kraje a původce odpadů 
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 Viz. Příjmy v odpadovém hospodářství obcí, časopis  Odpadové fórum, ročník 6/2009, str. 20. 
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 Viz. Zpětný odběr a integrované systémy, časopis Odpadové fórum, ročník 9/2009, stránka 22-23. 
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(včetně obcí). Plnění cílů POH na národní a krajské úrovní je pravidelně a 

povinně hodnoceno a tím se zajišťuje zpětná vazba pro trvalé zpřesňování cílů 

a sledování základních trendů v odpadovém hospodářství  ČR. Skupina 

nástrojů označovaná jako „ ostatní nástroje“ zahrnuje soubor nástrojů, které 

ovlivňují problematiku komunálních odpadů nepřímo, prostřednictvím 

dobrovolných aktivit  nebo definováním pravidel,  které určuje především svým 

rozhodnutím vláda. Jedná se o: nástroje organizační,  institucionální, 

informační,  výchova a vzdělávání apod.65 

 

  

 

2.2.1 Povinnosti obce jako původce komunálního odpadu a jej í vztahy 

k občanům a podnikatelům 

    Komunální  odpad díky své značné objemnosti a různorodosti  složení 

představuje závažný problém pro celou společnost .  Komunální odpad vzniká 

při činnosti fyzických osob, jedná se tak především o odpad vznikající 

v jednotlivých domácnostech. Obec se považuje v souladu s ustanovením § 4 

písm. p) zákona o odpadech, za původce komunálního odpadu vznikajícího na 

území obce, jež má původ v činnosti fyzických osob. Obec se stává původcem 

v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpad na místě k tomu určeném a obec 

se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. Občan tudíž není považován za 

původce odpadu ve smyslu zákona o odpadech a nevztahují se na něj 

povinnosti původce66,  tyto povinnosti se naopak vztahují na obec, jako na 

původce odpadu. Základní povinnosti původce odpadů, které se vztahují na 

všechny původce, tedy nejen na obec, jsou upraveny následovně:  
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 Viz. Kotoulová, Z.,:  Komunální odpady, odborný časopis pro životní prostředí, ročník XII, číslo 11/2005, str. 9 -
12, edice Planeta 2005. 
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 Viz. Masarykova Univerzita - právnická fakulta: Právo Životního prostředí  3.díl, Brno, 2007, str. 19. 
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V paragrafech 10 až 12 zákona o odpadech jsou stanoveny základní 

povinnosti ,  které se vztahují na všechny, a stanoví se tedy, „Každý“ je 

povinen: - předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti, vzniklé odpady využívat případně odstraňovat způsobem, který 

neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí , - zajisti t  přednostní využití 

odpadů před jejich odstraněním, přičemž materiálové využití má přednost  

před jiným využitím odpadu. - nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným v zákoně, přičemž s odpady je možno nakládat 

v zařízeních, která jsou k tomu zákonem určena.   

   Povinnosti  obce,  coby původce odpadů jsou upraveny v § 16 odst. 1.  zákona 

o odpadech jedná se o tyto povinnosti: - zařazovat odpady podle druhů a 

kategorií .  Paragrafy § 5 a 6 stanoví obcím povinnosti zařazovat odpady podle 

Katalogu odpadů67.  Kategorie ostatní  odpad „O“ a nebezpečný odpad „N“, je 

základním dělením odpadů. Zákon stanoví, kdy je potřeba zařadit odpad do 

kategorie nebezpečný, a na tento odpad se vztahují přísnější podmínky. 

Směsný odpad je výjimkou, ačkoli by mohl být smíšen nebo znečištěn 

s některými nebezpečnými odpady se do kategorie nebezpečný odpad 

nezařazuje, tomu je vždy přiřazená kategorie ostatní odpad. - zajistit 

přednostní využití odpadů,  to znamená, že přednost má recyklace odpadů, 

kompostování, využití odpadu jako druhotné suroviny před energetickým 

využitím. Uložení na skládku je možné až na úplném konci a lze jej použít 

pouze pro odpady, které již byly upraveny např. vytříděním jedné složky 

komunálního odpadu, biologický, chemický apod. - ověřovat nebezpečné 

vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností a 

souhlasu příslušného orgánu státní správy, - shromažďovat odpady 

utříděné podle jednotlivých kategorií a druhů,  obec může tyto povinnosti 

stanovit  obecně závaznou vyhláškou obce, ve které stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, vznikajících na jej ím katastrálním území, - zabezpečit 

odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,  to 

znamená, že obec jako původce musí shromažďovat a skladovat odpady 
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 Vyhláška č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadů 
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v takových objektech, kde je tato povinnost  zajištěna (např.  ve sběrných 

dvorech) - vést evidenci odpadů ,  obce jsou povinný vést průběžnou evidenci 

o produkci jednotlivých druhů odpadů a řádných způsobech nakládání s  nimi. 

Tuto průběžnou evidenci vedou všechny obce.  - zpracovat plán odpadového 

hospodářství nebo ustanovit odpadového hospodáře68,  plán odpadového 

hospodáře jsou povinni zpracovat původci odpadu, tedy i obce, pokud 

produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000t 

ostatního odpadu. - platit poplatky za ukládání odpadů na skládky apod.     

Původce odpovídá za odpad až do doby jeho předání do vlastnictví jiné 

oprávněné osobě. Této odpovědností se nelze zprostit  a vztahuje se na 

všechny původce odpadů.   

  Kromě výše uvedených základních povinnosti , se na obec vztahují ještě další  

povinnosti vymezené v § 17 an.:  - Obec je podle § 17 odst. 3 povinna na 

základě a v souladu se stavebním zákonem určit místa, kam mohou 

fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit 

místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního 

odpadu,  jako jsou např. zářivky, rozpouštědla,  baterie,  zbytky barev. 

Povinnost zajistit  místo k odkládání nebezpečných složek komunálního 

odpadu obec splní t ím, že určí místa k soustřeďování nebezpečných složek 

komunálního odpadu, stanoví termíny, minimálně však dvakrát ročně, a dále 

zajistí  odvoz oprávněnou osobou, která získala souhlas kraje.69 Tuto povinnost 

může obec zajistit  zřízením zařízení ke sběru a výkupu (sběrného dvora) nebo 

určením míst k jednorázovému soustředění nebezpečných složek komunálního 

odpadu.  Při určování míst  k odkládání odpadu je třeba brát  zřetel  na místní  

podmínky v obci, technickou vybavenost  a taktéž místní zvyklosti obyvatel.  

Je tedy zcela v kompetenci obce, zda zvolí pro odkládání odpadu pytle, sběrné 

nádoby (popelnice,  kontejnery) nebo sběrné dvory, množství a objem těchto 

sběrných nádob, jejich vzdálenost nebo četnost svozu nejsou stanovený 

žádným právním předpisem, a obec je stanoví se své samostatné působnosti.70 
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 Ustanovení § 44 - Odpadového hospodáře je povinen ustanovit původce, pokud nakládá alespoň po dobu 2 
let s nebezpečným odpadem v množství nad 100t ročně a provozovatel skládky nebezpečných odpadů. 
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 Viz. Povinnosti původců odpadu, časopis Odpady, 5/2009, str. 25-26. 
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Viz. Balner, P.,: Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, kapitola 5.10. 
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Fyzická osoba má pak podle ustanovení § 17 odst. 4, povinnost na těchto 

místech odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a 

odstraňování podle systému stanoveného obcí a to ode dne, kdy tak obec 

stanoví obecně závaznou vyhláškou. Okamžikem odložení odpadu na určeném 

místě, se obec stává jeho původcem a současně i  vlastníkem.  

    Podle § 17 odst. 2, je dále obec oprávněna ve své samostatné působnosti  

stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem .  Stanovením systému shromažďování, sběru, přepravy,  

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se rozumí určení 

efektivního počtu sběrových nádob, jej ich rozmístění v obci, stanovení druhů 

odděleně sbíraných složek (např. papír, plast, sklo). Součástí systému jsou i  

sběrné dvory, pokud je má obec zřízené, nebo j iná zařízení k využívání či  

odstraňování odpadů -  jako např. kompostárna,  třídička apod. Pokud obec 

stanoví systém nakládání s komunálními odpady formou obecně závazné 

vyhlášky, jsou občané povinni tento systém dodržovat ode dne, kdy tak obec 

určí.  - Obec může také formou obecně závazné vyhlášky stanovit způsob 

platby za komunální odpad.  Od 1. 1. 2003 mají obce možnost volit mezi 3 

různými způsoby platby za komunální odpad. Mohou tedy vybírat „místní  

poplatek“ podle § 10 b zákona o místních poplatcích za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu, nebo vybírat „poplatek za komunální odpad“ podle § 17 

a zákona o odpadech anebo vybírat úhradu za nakládání s komunálním 

odpadem od občanů na základě „smlouvy“, podle § 17 odst. 5 zákona o 

odpadech. Je tak na rozhodnutí obce,  kterou z uvedených forem úhrady 

uplatní.  Nejvyužívanějším způsobem je „místní  poplatek“ pro jeho dobrou 

vymahatelnost vůči neplatičům .  Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích.  Poplatek má fakultativní povahu a povinným se stává až jeho 

zavedením obecně závaznou vyhláškou obce. Z toho tedy vyplývá, že pouze 
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obec rozhodne, zda poplatek na svém území zavede nebo nezavede.71  

Ustanovení § 10b stanoví nezbytné náležitosti poplatku: tedy poplatníky a 

sazbu poplatku. Tento poplatek je často předmětem krit iky, a je mu vyčítáno, 

že nemotivuje občany k minimalizaci  a třídění komunálního odpadů.72 

Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost 

může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový 

dům vlastníkem nebo správcem. Uvedené osoby mají povinnost obci nahlásit  

jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádějí . Poplatek 

rovněž platí osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící  

k individuální rekreaci, ve které není k trvalému bydlišt i hlášená žádná 

fyzická osoba. Příjemcem poplatku je obec, na jejímž území má fyzická osoba 

trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící  

k individuální rekreaci. Poplatek se skládá ze dvou částí:  a) První je částka 

250 Kč za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci za kalendářní rok, b) 

Druhá je částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího 

roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve výši 250 Kč za osobu 

na kalendářní rok. „Částka pod písm. a) je fixní částkou s omezenou horní 

hranicí , a částka pod písm. b) je poplatek stanovený obcí za provoz celého 

systému nakládání s  komunálním odpadem, jedná se tak o částku, kterou platí 

každý občan za nakládání s komunálním odpadem bez ohledu na stupeň 

třídění .“73 Částku pod písm. b) stanoví obec každoročně změnou obecně 

závazné vyhlášky a jej í výše bude tedy záležet na množství netříděného 

komunálního odpadu a na nákladech obce na jeho sběr a svoz.  Obec 

v  obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu na osobu. Pokud dojde ke změně místa 

trvalého bydliště nebo vlastnictví  stavby sloužící k individuální rekreaci  

v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby 

v příslušném kalendářním roce. Pokud dojde ke změně v průběhu 
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  Viz. Jiráskova, Z., Šneberková, A.,: Vše o novém místním poplatku za komunální odpad, Hradec Králove, 
2001, str. 20-40. 
72

 Viz. Dubanská, V., Tomášková, V., : Platby za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvky závěrečného semináře projektu PAYT, 
článek Praha 2003, str. 116. 
73

 Citace: totéž. 
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kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci 

tohoto měsíce.74 Tento způsob platby má mnoho výhod oproti  dvěma dalším 

způsobům platby za komunální  odpad. Výhodami jsou zejména 

propracovanost a praxe systému zavádění poplatků, stanovení jeho náležitostí ,  

sazby, systému osvobození a poskytování úlev nebo prominutí poplatků, dále 

vymezení splatnosti  poplatků, způsob výběrů poplatků atd.75  

  Menší obce,  okolí  velkých měst a velká města využívají  pak nejčastěji  

„poplatek za produkci komunálního odpadu“. Tento druh poplatku umožňuje 

zpoplatnit  všechny občany v obci,  kteří produkují odpad. Nejčastěji se tento 

poplatek stanoví na nádobu, nemovitost nebo občana. Je výhodnější , protože 

umožňuje promítnout do poplatku oprávněné náklady obce na provoz 

odpadového hospodářství .   Poplatek za komunální odpad podle § 17a  musí  

být stanoven formou obecně závazné vyhlášky a nemůže být stanoven 

současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru,  

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu podle zákona 

o místních poplatcích. Poplatek byl již stanoven v zákoně č. 125/1997 Sb., o 

odpadech. „Úprava v § 17a se může jevit jako nedostatečná, neboť v ní není 

stanovena konkrétní nepřekročitelná hranice výše sazby, ale jedná se pouze o 

neurčitou hranici, která je vázaná na očekávané náklady obce vyplývající 

z režimu nakládání s  komunálním odpadem. Konkrétní a maximální výše bude 

tedy záviset především na jednotlivých nákladech, které bude účtovat subjekt  

provádějící sběr, svoz, třídění, využití  a popřípadě také odstranění odpadu, je 

zřejmé že výše poplatku se tak bude v jednotlivých obcích výrazně lišit“76. 

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž  činnosti vzniká komunální  

odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti,  kde vzniká komunální  

odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství  vlastníků jednotek 

podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství.  Plátce poplatek 

rozúčtuje na jednotl ivé poplatníky, avšak výši poplatku stanoví obec. Určení 

osoby poplatníka je vázáno na produkci komunálního odpadu, nikoliv na jeho 
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 Viz. Povinnosti původců odpadu, časopis Odpady, 5/2009, str.25-26. 
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 Viz. Dubanská, V., Tomášková, V., : Platby za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvky závěrečného semináře projektu PAYT, 
článek Praha, 2003, str. 117. 
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 Citace: totéž. 
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trvalé bydliště nebo vlastnický vztah k nemovitosti,  jak to je místního 

poplatku. Zákon o odpadech rozlišuje mezi poplatníkem jako každou osobou, 

jejíž činností odpad vzniká, a plátcem jako vlastníkem nemovitosti,  kde odpad 

vzniká. Podle § 17a odst.  6 se při  správě poplatku postupuje podle daňového 

řádu. V případě, že poplatník neuhradí plátci poplatek včas nebo ve správné 

výši,  oznámí plátce tuto skutečnost obci ,  která pak na tomto základě vyměří  

poplatek platebním výměrem. Maximální výše poplatku se stanoví podle 

předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání 

s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle počtu a 

objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé 

nemovitosti nebo podle počtu uživatelů s ohledem na úroveň tohoto odpadu. 

V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob 

určených k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce77.  „Cílem zavedení 

poplatku za komunální odpad mělo být zohlednění míry produkce komunálního 

odpadu jednotlivými poplatníky a jejich motivace ke snižování produkce 

odpadu .“78 Pokud se jedná o úlevy a osvobození od poplatků, zákon o 

odpadech nedisponuje žádnou zákonnou možností upravující tyto poplatkové 

úlevy. Můžeme se tedy domnívat, že poplatník nemůže být osvobozen od 

poplatku za komunální odpad a to ani  v případě sebeekologičtějšího chování.79  

  Úhrada za shromažďování, sběr,  přepravu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy.   

Tato forma platby byla přijata zákonem č. 275/2002 Sb.,  a úmyslem jeho 

zavedení bylo, aby každá obec měla možnost stanovit takový způsob platby za 

komunální odpad, který jí  bude nelépe vyhovovat. Smlouva v tomto případě 

obligatorně musí být písemná a musí obsahovat výši úhrady, přičemž jej í výši 

zákon o odpadech ani jiný právní předpis nijak nevymezuje. Cena je 

stanovena na základě dohody mezi fyzickou osobou a obcí a „ jedná se tedy o 

smluvní cenu, která musí být dojednána na základě smlouvy a to s každou 
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 Viz. Povinnosti původců odpadu, časopis Odpady , 5/2009, str. 25-26. 
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 Citace: Jirásková, I., - Sobotka, M.,: Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy, Linde, 2004, str . 
50. 
79

 Viz. Obecní vyhlášky podle zákona o odpadech: V praxi několik úskalí, časopis moderní obec, září 2007, str. 
50-51. 
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fyzickou osobou80.  Smlouva nevyžaduje žádné další náležitosti a bude se tedy 

řídit obecnou právní úpravou, t j .  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů.  „Z ustanovení § 17 odst. 5 není ale zřejmé, se 

kterými fyzickými osobami by měly obce tuto smlouvu uzavřít .  Obec tedy musí 

sama rozhodnout,  jak bude úhrada vypočítávána a také které osoby ji budou 

platit“81.  Problematickým ustanovením této smlouvy je i způsob výběru a 

vymáhání této platby, jel ikož § 17 odst. 5 zákona o odpadech o tom nic 

nestanoví. Pokud obec vybírá tuto úhradu, nemůže pak stanovit poplatek za 

komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech, ani místní poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona82.  „Problémem, 

který se nám zde může jevit,  je otázka vymahatelnosti uzavření této smlouvy. 

Obec totiž de iure nemůže poskytovat jako smluvní strana protiplnění za 

zaplacenou úhradu. Občan je ze zákona povinen obci vyprodukovaný odpad 

předávat a obec se automatický stává vlastníkem a původcem tohoto odpadu. 

Plnění zákonných povinnosti původce nakládat s jeho vlastním odpadem 

předepsaným způsobem, lze těžko zároveň považovat za úplatné plnění podle 

smluvního vztahu, který je založen na oboustranně svobodné vůli sobě 

rovných smluvních stran dobrovolně plnit sjednaný závazek. Občany tak 

k uzavření této smlouvy prakticky nic nenutí, jelikož znění ustanovení § 17 

odst. 5 zákona je výslovně uvedeno jako možnost. Povinnost  uzavřít smlouvu 

musí být formulována v zákoně výslovně a měla by také umožňovat 

hospodářskou soutěž“.83 Tento systém úhrady za komunální odpad se jeví jako 

nejméně výhodný a taktéž těžko aplikovatelný, zejména pak ve větších 

obcích, kde je největším problémem dosažení shody se všemi dotčenými 

fyzickými osobami. V případě, pokud by úhrada byla obcí správně vymezena 
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 Citace : Dubanská, V., Tomášková, V., : Platby za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 sb. o odpadech 
a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvky závěrečného semináře projektu 
PAYT, článek Praha 2003, str. 111. 
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  Citace: totéž. 
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 § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
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 Citace: Obecní vyhlášky podle zákona o odpadech: V praxi několik úskalí, časopis moderní obec, září 2007, str. 
50-51. 
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a nastavena, tento způsob platby by se stal pro občany nejvíce motivující  

k třídění a snižování množství  vyprodukovaných odpadů.84  

  Nezbytným podkladem pro vypočet „místního poplatku“, „poplatku za 

komunální odpad“ nebo „poplatku na základě smlouvy“, je stanovení nákladů 

na odpadové hospodářství obce.  Náklady na odpadové hospodářství obce jsou 

stanoveny jako celkové náklady představující součet veškerých výdajů obce 

na odpadové hospodářství . Jednotlivými náklady jsou zejména: náklady na 

sběr a svoz směsného komunálního odpadu, v průměrné obci dosahují cca 60% 

z celkových nákladů na odpadové hospodářství, avšak tyto náklady se mění 

v čase a v závislosti na cenách pohonných hmot, energie,  strojů apod. -

náklady na sběr a svoz využitelných složek sbíraných odděleně, náklady na 

sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů, náklady na provoz 

sběrných dvorů, náklady na odpadkové koše, náklady na provoz ostatních 

zařízení ve vlastnictví obce např. kompostárna atd.85  Nejnižší  poplatek nebo 

nulový poplatek je využíván i v některých větších městech jako je třeba Most,  

Teplice86 

    V rámci odpadového hospodářství, mají kromě obce, coby původce odpadů, 

určité povinnosti také fyzické osoby. Jedná se zejména o povinnosti odkládat 

odpad na místech k tomu určených obcí v obecně závazné vyhlášce,  

komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit  a předávat k využití  a 

odstranění podle systému stanoveného obcí, pokud odpady nevyužije 

v souladu se zákonem, a povinnost platit  „místní poplatek“ nebo „poplatek za 

komunální odpad“ v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce.   

  Právo využívat systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem, 

mají kromě občanů, i  právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné 

k podnikání, pokud produkují odpad podobný komunálnímu odpadu a za 
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  Viz. Dubanská, V., Tomášková, V., : Platby za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 sb. o odpadech a 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvky závěrečného semináře projektu PAYT, 
článek Praha, 2003, str. 113. 
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 Viz. Balner, P.,:  Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, kapitola 5. 
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 Viz. Příjmy v odpadovém hospodářství obcí, časopis Odpadové fórum, ročník 6/2009, str. 20. 
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podmínek, že uzavřou s obcí písemnou smlouvu.  Odpad, který se téměř neliší 

od komunálního odpadu, vzniká u mnohých právnických osob nebo fyzických 

osob oprávněných k podnikání. Původci, kteří produkují  odpad, svým 

složením podobný komunálnímu odpadu, se mohou napojit na systém sběru,  

třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadu stanoveného obcí na 

základě písemné dohody s touto obci. Za využívání uvedeného systému platí  

obci cenu sjednanou v dohodě. Obec je tedy podle § 17 odst. 6 oprávněna 

uzavírat smlouvy i s  právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými 

k podnikání, kteří  produkují odpad podobný svým složením odpadu 

komunálnímu a mají tedy postavení původců odpadu. Odpadem podobným 

komunálnímu odpadu se rozumí odpad, který má podobné složení jako 

komunální odpad zařazený do skupiny odpadů č. 20 v Katalogu odpadů,  

vznikající při nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných 

k podnikání, tedy např. v úřadech a kancelářích. Tyto osoby mohou na 

základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání 

s komunálním odpadem. Podmínkou je, že smlouva musí být písemná a musí 

vždy obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu. Pokud tyto osoby využívají  

systém zavedený obcí bez písemné smlouvy, může j im být udělena pokuta 

podle § 66 odst. 1, až do výše 300 000 Kč.   Pokud se tedy tyto osoby zapojí  

do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, jsou 

povinny odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se 

systémem stanoveným obcí. V případě, že se původce nezapojí do uvedeného 

sytému, vytřídí sám z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky a zbylou 

směs nevyužitelných druhů odpadů. Kategorie ostatní odpad zařadí pro účely 

odstranění pod samostatný druh odpadu tzv. směsný komunální odpad. 

 

 

2.2.2 Obec coby původce komunálního odpadu a způsoby nakládání 

s komunálním odpadem 
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    „Původce odpadu je základním subjektem odpadového hospodářství,  

kterému vznik odpadu zakládá celou řadu povinnosti, jelikož právní úprava 

vychází z  principu odpovědnosti původce odpadu .“87 Původcem komunálního 

odpadu se obec stává teprve od okamžiku, kdy fyzická osoba odloží 

vyprodukované odpady na místo k tomu určené, tento moment je důležitý,  

neboť tímto okamžikem se stává obec vlastníkem tohoto odpadu a současně 

tímto okamžikem může i nakládat s tímto odpadem.  Nakládáním s odpady 

zákon o odpadech v ustanovení § 4 písm. d) rozumí: jejích shromažďování, 

soustřeďování, sběr,  výkup, třídění, přepravu, dopravu, skládkování, úprava, 

využívání a odstraňování. Tyto jednotlivé činnosti při nakládání s  odpady 

zákon upravuje v paragrafech 18  až 24 a náleží  mezi ně: - sběr a výkup 

odpadů,  přičemž povinnosti oprávněné osoby při sběru a výkupu jsou 

zakotveny v § 18 a jedná se o: zařazování odpadu podle druhů a kategorií ,  

zajišťování přednostního využití odpadů, provozování zařízení ke sběru a 

výkupu v souladu s jeho schváleným provozním řádem, sebrané nebo 

vykoupené odpady převádět do vlastnictví  pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle § 12 odst. 3, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat 

s nimi podle skutečných vlastností, zabezpečit odpady před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem apod. Provozovatel  nesmí odebrat 

nebo vykoupit odpady, jejichž seznam je stanoven vyhláškou č. 383/2001 Sb., 

od osoby bez ověření totožnosti. Provozovatel je tak povinen vést evidenci 

osob, od kterých odpady odebírá nebo vykupuje. ČIŽP zaznamenává nemalý 

problém spojený s krádežemi kovových předmětů a jejich předávání za účelem 

zisku do zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Touto trestnou činností  dochází 

k odcizení důležitých kovových součástek např.  zabezpečovacích dopravních 

systému, kanálu atd., a také může v důsledku této činnosti docházet ke 

zranění nebo dokonce úmrtí osob. Zlepšení situace by měla zejména přispět 

častější kontrolní a monitorovací činnost.88 - využívání odpadů ,  povinnosti 

při využívání odpadů jsou stanoveny v § 19, provozovatel je povinen:  

ustanovit odpadového hospodáře, zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž 

využívání je oprávněn, provozovat zařízení v souladu s provozním řádem, 

zabezpečit  odpady před znehodnocením, ověřovat nebezpečné vlastnosti  
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 Citace.  Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 409. 
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 Viz. Havelka, P.,: Pohled inspekce na sběrny a výkupny odpadů, časopis Odpady, 9/2008, str. 17-18. 
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odpadů a nakládat s  nimi podle skutečných vlastností, apod. seznam odpadů, 

k jejichž využívání je provozovatel oprávněn, musí být vymezen v provozním 

řádu. -  odstraňování odpadů, přičemž zvláštní povinnosti  platí pro 

spalování a skládkování odpadů ,  povinnosti při odstraňování odpadů jsou 

stanoveny v § 20 a je jich celá řada - skládkování,  spalování atd. Zákon 

koncipuje povinnosti provozovatelů společně, pro všechny typy zařízení 

k odstraňování odpadů, jimiž jsou: povinnost ustanovit odpadového 

hospodáře,  zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž odstraňování je oprávněn, 

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, apod. Při posuzování a 

výběru nejvhodnějšího způsobu odstranění odpadů má přednost způsob 

zajišťující  vyšší ochranu lidského zdraví a je nejšetrnější k životnímu 

prostředí. Zvláštní povinnosti pak zákon stanoví pro skládkování § 21 a 

spalování odpadů § 22. Zvláštní povinnosti pro skládkování jsou vymezeny v 

§ 21 a jedná se o povinnosti provozovatele skládky, mezi které patři:  - před 

zahájením provozu skládky musí prokázat, že nemá dluhy vůči místně 

příslušnému celnímu a finančním úřadu, při provozování skládky vytvářet a 

vést finanční rezervu na rekult ivaci , zajištění péče o skládku a sanaci po 

ukončení jejího provozu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcími 

právními předpisy,- zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci,  

rekultivaci  a následnou péči a zamezit  tak negativnímu vlivu na životní 

prostředí, a to po dobu nejméně 30 let, -  vybírat poplatky za uložení odpadů 

na skládku, - archivovat evidenci uložených odpadů po celou dobu provozu 

skládky a následná péče o skládku. Skládky totiž jsou pro životní prostředí  a 

zdraví člověka nebezpečné z hlediska rizika průsaků závadných látek do 

životního prostředí,  pokud není skládka dobře zabezpečená. Zvláštní 

povinnosti pro spalování odpadů jsou uvedeny v § 22 a 23 zákona o odpadech. 

Spalovat odpady lze jen, pokud jsou splněny podmínky stanovené právním 

předpisem o ochraně ovzduší89 a o hospodaření s energií.90 Spalování se však 

za energetické využití považuje tehdy, pokud spalovny, které splní tyto 

podmínky, jsou zařízením k využití odpadů, spalovny, které tyto povinnosti  

nesplní , jsou považovány za zařízení k odstraňování odpadů  - přeprava;  

povinnosti při přepravě jsou zakotveny v § 24 zákona o odpadech. Adresátem 
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 Zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějším předpisů 
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 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 
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povinnosti jsou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které 

se účastní na přepravě odpadů. Mají  povinnost: zabezpečit  přepravu odpadů 

v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech91,  na 

vyžádání kontrolních orgánu předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a 

úplné informace související s přepravou odpadů, označit přepravní prostředek 

přepravující odpad způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem92  

t j .  velké písmeno „A“. Dopravce není považován za oprávněnou osobu ve 

smyslu zákona o odpadech, a za odpad odpovídá jen po dobu přepravy 

odpadů.  

   Obec jako vlastník a současně původce komunálního odpadu má podle 

zákona o odpadech mnoho práv a povinností . Mezi nejdůležitější úkoly obce 

v rámci nakládání s komunálním odpadem můžeme řadit zejména povinnosti: -  

realizace opatření pro předcházení vzniku odpadů, popřípadě omezování 

jejich množství, -  shromažďování odpadu, -  oddělený sběr využitelných 

složek a jejich předání k využití ,  -  oddělený sběr nebezpečných složek a 

jejich předání k využití či jinému odstranění, - sběr směsného komunálního 

odpadu a jeho předání k využití např. energetickému nebo k odstranění např.  

skládkováním, spalováním93 „Obecným cílem nakládání s odpady je maximální 

snížení jeho produkce a za současného maximálního využití  jeho vytříděných 

složek“ 94.  Obec, coby původce odpadů je povinna plnit své povinnosti a 

systém shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na jej ím katastrálním území realizuje na 

základě obecně závazné vyhlášky. V obecně závazné vyhlášce může také obec 

podle § 10a odst . 2 stanovit systém komunálního kompostování a způsoby 

využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. 

Základním předpokladem pro úspěšné a efektivní provozování systému 
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 Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věci – ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve 
Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb. 
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 Vyhláška MŽP  č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů 
93

 Srovnej: Píša,V., Slavík, J., : Možnosti využití modelu všeobecné rovnováhy pro problematiku komunálního 
odpadu a ekonomické pozadí hospodaření s komunálním odpadem, příspěvky závěrečného semináře projektu 
PAYT, článek Praha, 2003, str. 153. 
94

 Citace: Dubanská, V., Tomášková, V.,: Platby za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 sb. o odpadech a 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvky závěrečného semináře projektu PAYT, 
článek Praha, 2003, str. 117. 
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nakládání s komunálním odpadem je dodržování systému občany tak, jak je 

nastaven obecní vyhláškou. Jedná se tak o důsledné třídění odpadu na 

jednotlivé složky a jejich shromažďování na příslušná místa a do příslušných 

nádob. „V rámci nakládání s komunálním odpadem, je důležitá proto také 

systematická osvěta obyvatelstva.“95 Do systému nakládání s komunálním 

odpadem zařazujeme také určení množství sběrových nádob, jejich rozmístění  

v obci, stanovení druhů odděleně sbíraných složek (např. papír, plast,  sklo 

apod.), součástí systému jsou i sběrné dvory, které jsou v ČR využívány 

zejména pro sběr objemných a nebezpečných složek odpadů, sběr kovových 

odpadů a papíru atd.  Technické zabezpečení systému nakládání s komunálním 

odpadem zajišťují svozové firmy, které předávají odpad dále k využití.  „Před 

stanovením systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů v obci, je důležité provést bilanci produkce 

odpadů a jejich využitelných či nebezpečných složek. Odhadované množství  

umožňuje úpravu sběrných nádob nebo používané techniky a také umožňuje 

získat představu o celkovém objemu odpadů, které v obci vznikají“.96 Obecně 

můžeme systémy shromažďování, sběru, svozu a třídění komunálních odpadů 

rozdělit podle několika kriterií:  a) podle dostupnosti sběrného místa,  

rozdělujeme způsoby na odvozový ,  kdy nádoby jsou umístěny před 

jednotlivými domy, donáškový ,  kdy občan nosí vytříděné složky na určitá 

místa a sběrný dvůr ,  který slouží ke sběru více složek pro větší spadovou 

oblast, b) podle stupně třídění odpadů ,  jedná se o sběr směsného 

komunálního odpadu  (netříděného), sběr vícedruhového odpadu  (spali telný 

odpad) a sběr jednodruhového odpadu  (oddělený sběr jednotlivých druhů - 

papír,  plasty,  sklo apod.), c) podle používané technologie  sběru můžeme 

rozdělit na sběr do různých druhů nádob a d) podle způsobů sběru ,  který 

může být stacionární (donáška na sběrná místa) nebo mobilní (sběr 

nebezpečných odpadů)97.   

    Shromažďováním odpadů  rozumíme jeho dočasné soustřeďování před 

dalším nakládáním s ním. Shromažďovacími prostředky jsou zejména 
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 Citace: Balner, P.,: Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, kapitola 5-6. 
96

 Citace: totéž. 
97

 Srovnej: Balner, P,: Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, kapitola 5-6. 
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speciální  nádoby, kontejnery,  obaly,  nádrže,  které svým provedením samy o 

sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa 

zabezpečují, že odpad v nich umístěný je chráněn před nežádoucím 

znehodnocením, zneužitím nebo odcizením. Sběr odpadu  je souhrnné 

označení pro shromažďování odpadu k dalšímu nakládání s ním. Třídění 

odpadů  je rozdělování odpadů podle druhů a kategorií vymezených 

v katalogu odpadů. Optimální využití  odpadu znamená třídění tohoto odpadu 

ještě před tím, než je tento odpad odložen do sběrných nádob, tedy u původce.   

Z hlediska stupně třídění odpadů v rámci  komunálního odpadu rozlišujeme 

tzv. využitelné složky komunálního odpadu  (jednotlivé druhy odpadu jako 

je např. papír, sklo,  plasty,  kovy, nápojové kartony) a tzv. směsný odpad  

(netříděny odpad). Papír  tvoří asi  cca 8-25% domovního odpadu, tento počet  

se však neustále zvyšuje v důsledku produkce obalů, který tvoří asi tak kolem 

40 až 60%. Oddělený sběr má v ČR dlouhou tradici , již od 60. let do 90. let  

minulého století byly prováděny výkupy papíru od obyvatelstva. Současně se 

zaváděním systému separace odpadů, byly nainstalovány do obcí také 

kontejnery na papír. Plasty  tvoří v ČR asi cca 9-18% celkové hmotnosti 

komunálního odpadu, avšak tento podíl  stále stoupá. Důvodem tohoto nárůstu 

je zejména situace, že plasty nahrazují tradiční materiály a tak spotřeba plastů 

roste ve všech odvětvích průmyslu, nejrychlejší  rozvoj je však ve výrobě 

obalů. Komunální plasty se sbírají většinou jako směsný plast bez rozlišení 

materiálů, avšak převažujícím materiálem je PET. Sklo je odpad, který 

představuje asi  7-9% celkového množství komunálního odpadu. Sklo je 

materiál , který se nejvíce podílí na vrátných obalech a současně je sklo 100% 

recyklovatelným materiálem. Kovy  představují asi 3-5% komunálního odpadu, 

a kov se vyskytuje v podobě obalových produktů-plechovky, konzervy apod. 

V 90. letech došlo k privatizaci výkupen a nárůstu výkupních cen barevných 

kovů, což mělo za následek nárůst krádeží kabelů, poškozování památek 

apod., v důsledku této kriminality došlo ke zpřísnění podmínek pro výkup 

kovů. Nápojové kartony  jsou kombinované obaly,  které obsahují až 70% 

papíru a zbytek tvoří  plast a kovová folie. Nápojové kartony tvoří asi tak 0,6 

až 2,5% hmotností domovních odpadů. V roce 2002 došlo k dohodě mezi 

výrobci nápojových kartonu a společnosti EKO-KOM o zahájení celoplošného 

systému sběru a recyklace použitých nápojových kartonů. Množství  
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vytříděného odpadů z plastů, skla, papíru, nápojových kartonů a kovů u nás 

roste. Zatímco v roce 2002 se vytřídilo 24,4 kg odpadů na občana obce, v roce 

2007 to bylo již 48,7 kg na občana.98 Avšak v ČR se stále třídí jen 21% 

odpadu z domácností, zatímco v evropských státech je to dvakrát tolik.   Po 

vytřídění využitelných složek, zůstane směsný komunální odpad ,  tedy 

domovní odpad. Je to velmi heterogenní směs, obsahující rozdílné vlastnosti a 

také různé materiály.  Směsný odpad je tak hlavní částí odpadového 

hospodářství obce a sběr směsného komunálního odpadu se provádí nejčastěji 

jako odvozový, popřípadě donáškový.  Nádoby, ve kterých se odpad 

shromažďuje, mohou být kovové nebo plastové, v chatových oblastech nebo 

na menších sídlištích, může být sběr prováděn do tzv. velkoobjemových 

kontejnerů.  Nádoby na odpad musí být správně označeny nálepkou, která 

uvádí jaký druh odpadu je možné do nádoby ukládat (např. směsný) a dále by 

měla obsahovat název svozové firmy a kontakt. Vlastníkem nádoby na směsný 

komunální odpad je zpravidla ve venkovské zástavbě občan, avšak např.  

sídlištní kontejnery pronajímají svozové firmy za cenu, kterou promítají do 

celkových nákladů za svoz odpadů. Odpad získaný z obcí se odváží na 

dotříďovací linky,  tzv. třídičky, kde je dále roztříděn podle potřeby 

provozovatele linky. Odpady, které již nelze využít, se zneškodňují a 

odstraňují .    Využitím odpadů  označujeme proces,  ve kterém dochází k jejich 

zhodnocení. Odpady lze využívat  jako druhotné suroviny, jedním ze způsobů 

využívání odpadů je recyklace a dále lze odpady využívat jako zdroje energie,  

zejména formou kompostování nebo prostřednictvím spalování Ve využívání 

odpadu jsme pozadu za vyspělými státy,  nyní recyklujeme 21% komunálního 

odpadu, zatímco třeba Německo, Rakousko, Nizozemí jsou dlouhodobě nad 

50%.99  Recyklace je prvním technologickým krokem, který nastupuje po 

sběru odpadu od původce a je způsobem využívání komunálních odpadu jako 

druhotné suroviny. Jedná se o nejfrekventovanější formou materiálového 

zhodnocení odpadu, která je prosazována státní správou a zároveň je 

realizována různými technikami a komerčními vztahy. Možnosti  recyklace 

nejsou neomezené a nelze tento způsob použít pro veškerý materiál . Recyklací  
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 Viz. Grolmus, L.,:  Množství vytříděného odpadu opět stouplo, časopis moderní obec, příloha odpady a obce, 
červen 2009, str. 30. 
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 Viz. Konference Spalovny komunálního odpadu, časopis Odpadové fórum, ročník 5/2009, str. 8. 



51 
 

rozumíme využívání výrobních, zpracovatelských a spotřebních odpadů, látek 

a energií v původní nebo pozměněné formě. Recyklace může být přímá, 

nepřímá a pozdržená, její význam spočívá zejména v tom, že umožňuje šetřit  

náklady na l ikvidaci  odpadů a tím přispívat k ochraně životního prostředí.  

Nelepším předpokladem pro úspěšnou recyklaci  je zejména správné roztřídění 

odpadů, avšak recyklace komunálního odpadu je složitá zejména pro jeho 

velkou různorodost a promíchání jednotl ivých druhů odpadů. Tento problém 

je možné řešit  dvojím způsobem, a to buď tzv. strojním tříděním při  

jednotném sběru a svozu nebo separovaným sběrem s následným 

dotřiďováním.100 Podle složení komunálního odpadu je možné z něho 

recyklovat až 60% celkového objemu, přičemž v roce 2006 se ČR podařilo  

recyklovat pouze 20% z celkového objemu. ČR plánuje do roku 2010 

materiálově využívat  polovinu komunálního odpadu, ale vzhledem k tomu, že 

dnes nevytřídíme ani 20 %, se může tato ambice jevit jako nereálná.  101 Ročně 

vyprodukují české obce a města kolem 4,4 milionu tun odpadu, i  když skoro 

2/3 představují materiálově využitelné složky, téměř 85% jich konči na 

skládkách. Důvodem tohoto znepokojujícího čísla není neochota občanu třídit,  

ale špatné recyklační služby. Národní plán odpadového hospodářství počítá do 

roku 2010 se zvýšením materiálového využití komunálních odpadů až na 50% 

u všech samospráv, pro dosažení tohoto čísla je zřejmé, že se budou muset do 

systému zapojit i  ostatní. ČR se zavázala snižovat množství biologický 

rozložitelných komunálních odpadů na skládkách až o 65% mezi léty 1995 až 

2020.102 V roce 2008 podniky sdružené v systému EKO-KOM vyprodukovaly a 

uvedly na trh okolo 870 tisíc tun nevratných obalů, zatímco zpětně bylo 

vybráno a recyklováno více než 593 tisíc tun odpadů. To znamená, že v roce 

2008 se povedlo zajistit  70% celkové recyklace obalových odpadů. Nejvíce se 

vracejí  papírové obaly (95%), plasty (65%), kovy (40%) atd.103  
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 Viz. Juchelková, D., Fibinger, V., Míka, J.,: Metody nakládání a odpady, Vysoká škola Báňská - technická 
univerzita Ostrava, Ostrava, 1996, str. 20 -25. 
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 Viz. Síť recyklačních obcí a měst se chce stát vzorem pro ostatní, časopis moderní obec, příloha, Odpady, 
říjen 2008, str. 16. 
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 Viz. Síť recyklačních obcí a měst se chce stát vzorem pro ostatní, časopis moderní obec, příloha, Odpady, 
říjen 2008, str. 16. 
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 Viz. Grolmus,L.,: Množství vytříděného odpadu opět stouplo, časopis moderní obec, příloha odpady a obce, 
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    Významnou skupinu v produkci komunálního odpadu tvoří biologicky 

rozložitelný odpad (BRO), který představuje přibližně 40% komunálního 

odpadu v celé Evropě.  Ustanovení § 33a písm. a) zákona o odpadech jej  

vymezuje jako – jakýkoli  odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu 

rozkladu. Právní úprava pak stanoví pravidla, která omezuji ukládat tento 

odpad na skládky. Do roku 2010 by měl podíl  biologicky rozložitelných 

složek odpadu ukládaných na skládky činit jen 75% z množství, které bylo 

ukládáno v v roce 1995, avšak statistiky vykazuji , že se stále projevuje spíše 

zvyšování, které je způsobené rostoucím množstvím komunálního odpadu a 

nedostatečnou separací biologicky rozložitelných složek.104  „V ČR je 

v současné době asi  140 kompostáren, kde končí zhruba 15% bioodpadů, v 

provozu je také 9 bioplynových stanic, kde je využito asi 1% bioopdadů, 77% 

je stále ukládáno na skládkách a zbývající část je spalována ve spalovnách 

komunálních odpadů.“105 Komunální bioodpad se vyskytuje zejména jako: - 

kompostovatelný odpad u údržby zeleně,  nejvýznamnějším odpadem je tráva,  

listí ,  dřevní štěpka z průřezů dřevin, dále odpady z  květinových záhonků, 

upravené odpady ze hřbitovů, apod. ,  - bioodpad z domácností , základem jsou 

běžné kuchyňské odpady, přičemž vhodné ke kompostování jsou zejména 

zbytky zeleniny, ovoce, potraviny, čaje, vaječné skořápky,  piliny, hobliny, 

popel ze dřeva apod., - odpad z papíru z domácností , ve kterém se nachází 

určitý podíl papíru, který vhledem k jeho znečištění  nelze recyklovat 

klasickým způsobem, avšak při průmyslovém kompostování nemá toto 

znečištění  podstatný vliv na kvalitu kompostu,  jelikož nemá toxické látky,  - a 

specifické bioodpady z obcí, jedná se zejména o bioodpady z některých 

živnostenských provozů, např. odpady z obchodů z květinami, z pekáren a 

obchodů s potravinami, odpady z restaurací a hotelů,  ze školních a firemních 

jídelen, apod. Způsob sběru významně ovlivňuje kvalitu a množství získaného 

materiálu, a dále také i požadavky na technické vybavení při úpravě 

sebraných biodpadů pro kompostování.  Důležitým faktorem pro dodržování 

potřebné kvality a množství získaného materiálu, je zejména informovanost  

obyvatelstva. Systém sběru bioodpadů se uskutečňuje různými způsoby, může 
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 Viz. Budování kompostárny musí předejít podrobná analýza, časopis moderní obec, příloha odpady, červen 
2009, str. 32-33. 
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 Citace: Dusík, J.,: Dopady připravované novely zákona o odpadech, časopis moderní obec, příloha odpady, 
červen 2008, str. 27. 
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být prováděn prostřednictvím: - sběrných dvorů, tento způsob se uplatňuje při  

sběru odpadu ze zeleně, shromážděný odpad je ze sběrných dvorů svážen na 

kompostárnu nebo do jiného biotechnologického zařízení,  prostřednictvím - 

velkoobjemových kontejnerů. Tento způsob se uplatňuje v rozptýlených 

zástavbách rodinných domů nebo v místech, kde je docházková vzdálenost do 

sběrných dvorů příl iš vysoká, tato sběrná místa by měla být dostatečně 

označená a oplocená, pokud se tak nestane, jsou tato místa nejvhodnějším 

způsobem pro vznik tzv. černých skládek. Další formou sběru bioodpadů je 

pomocí sběrných nádob na odpad, tento způsob se uplatňuje při sběru 

bioodpadu z domácností, kdy je společně sbírán kuchyňský bioodpad a odpad 

ze zahrad a soukromých majitelů. Další možností je sběr pytlovým způsobem. 

Současná legislativa umožňuje několik způsobů nakládání s  biologicky 

rozložitelnými materiály, které vznikají v obci. Sebraný komunální bioodpad 

je proto možné zpracovat několika způsoby: a) formou domovního 

kompostování, jedná se o nejjednodušší způsob jak omezit podíl odpadů ze 

zahrad a kuchyňských bioodpadů ve směsném komunálním odpadu, a tento 

způsob je nejvhodnější pro malé obce, kde je nevýhodné organizovat oddělený 

sběr bioodpadů. Domácí kompostování lze provádět v kompostových 

zakládkách, v boxech nebo kompostérech. Problémem tohoto způsobu 

zpracování je skutečnost , že jím nelze zpracovat veškerý produkovaný 

biologicky rozložitelný materiál.   Dalším způsobem zpracování je b) 

komunální kompostování. Jedná se o způsob předcházení vzniku odpadu, kde 

si obec stanoví vyhláškou systém nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně 

a zahrad občanů, kteří třídí své odpady a následně vytříděný bioodpad 

přinášejí na kompostoviště, které je společné pro určitou komunitu. Tento 

způsob je nejvhodnější pro sídliště, kde občané nemají své zahrádky a kde 

jsou zelené plochy nebo společné zahrady pro více lidí, např. v uzavřených 

domovních blocích, nebo taktéž pro zahrádkářské kolonie, pozemky 

základních škol atd.  Výhodou tohoto způsobu je zpracování materiálu přímo 

v místě vzniku a také minimální legislativní požadavky na vybudování a 

zajištění provozu komunální kompostárny. Dalším způsobem nakládání 

s biologicky rozložitelným odpadem je tzv. malé zařízení, jedná se o 

kompostrárnu s omezenou kapacitou do 150t zpracovaného materiálu ročně. 

Zároveň je stanoveno, které druhy odpadů lze v tomto zařízení zpracovat. 
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Základním rozdílem od komunálního kompostování je skutečnost, že v této  

situaci se již jedná o nakládání s odpady a lze proto zpracovat odpady i od 

jiných původců, než je obec.106 Dalším způsobem je c) forma centrálního 

(průmyslového) kompostování, které organizují obce, nebo jejich podniky 

veřejných služeb a většinou také soukromé subjekty. Jedná se o náročnou 

činnost , která pro to aby mohla být uskutečňována, musí splňovat řadu 

předpisů např. hygienických, vodohospodářských a z oblasti nakládání 

s odpady. Centrální  kompostování se provádí na kompostovišti  nebo na 

průmyslové kompostárně, kde je zpracování spojeno s kompostováním 

v základkách nebo biofermentorech. A posledním způsobem je d) centrální  

zpracování na bioplynové stanici .107 Základním kritériem pro výběr způsobů 

zpracování biodopadů pro konkrétní obec je zejména výše nákladů na systém 

zpracování a provozu, který může v budoucnu podstatným způsobem zatížit 

obec. Pro výběr vhodného způsobu, je třeba provést analýzu skutečné 

produkce biologicky rozložitelných odpadů v obci. Pokud obec zvolí  

vybudování vlastního zařízení, jeho výhodou jsou zejména minimální náklady 

na dopravu, avšak nevýhodná je nutnost  zajištění provozu zařízení a s tím 

souvisejících provozních nákladů, jelikož kompostování je proces, který 

vyžaduje správné řízení a profesionální  obsluhu zařízení. Využívat kompost 

v obcích lze zejména ke hnojení obecné zeleně a různým terénním úpravám. 

Dalším způsobem může být využití kompostu mezi zahradníky a zahrádkáře,  

jelikož je výhodnou alternativou k používání rašeliny, která je 

neobnovitelným přírodním zdrojem.108  

  Dalším způsobem využití odpadů je jeho spalování ,  které však představuje i  

jeho odstranění.  Výhodou spalování je zejména okamžité snížení objemu 

odpadů (redukuje se tak kolem 70-90% objemu), dále bezpečně zneškodňuje 

organické složky odpadů a koncentrace těžkých kovů v zachycovaném 

popílku.  Významným pozitivním jevem spalování je pak možnost využití  

uvolněného tepla pro výrobu páry, která je pak dále využívána k vytápění,  
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 Viz. Budování kompostárny musí předejít podrobná analýza, časopis moderní obec, příloha odpady, červen 
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ohřevu vody nebo výrobě elektrické energie. Podrobnější  podmínky pro 

spalování odpadů upravuje nařízení vlády č. 354/2002 Sb. „Spalovna však 

není bezodpadovým zařízením, ale dnešní spalovny jsou velmi moderními 

zařízeními,  která v maximální možné míře omezují negativní  vliv spalovacích 

procesů na životní prostředí. Ceny za spalování se skládají z investičních a 

provozních nákladů. Vybudování moderní spalovny se pohybuje v řádech 

miliard korun. Je vhodné budovat raději spalovny s kapacitou nejméně 100 

tis. tun spálených odpadů ročně, jelikož menší zařízení jsou neekonomická a 

představují také velkou zátěž pro malé obce a jej í obyvatele“109.  V ČR jsou 

v současnosti provozovány 3 velké spalovny komunálního odpadu a to:  

v Praze (Pražské služby, a.s.), v Brně (SAKO Brno, a.s .) , a Liberec (Termizo 

Liberec, a.s.). Spalovna komunálního odpadu v Praze - Malešicích, jako 

ZEVO-Malešice, je jedním ze závodů společnosti Pražské služby, a.s. a ročně 

zpracuje více než 200 tis. tun směsného komunálního odpadu .  „Odpad je 

pálen při teplotě okolo 900 °C. Základem technologického vybavení jsou 4 

linky vybavené vertikálními kotl i s válcovými rošty a vícestupňovým procesem 

čištění  spalin. Každá z l inek umožňuje spálit až 15 tun odpadu za hodinu a 

vyrobit tak 36 tun páry o teplotě 235°C, která je pak dodávána do sítě 

Pražské teplárenské, a.s . V současnosti je provoz ZEVO omezen 

nedostatečnou kapacitou odběru tepla,  kvůli kterému nemůže jí t  na plný 

provoz“110.  Pražská spalovna funguje již 10 let  a za dobu své existence se 

stala jednou z nejmodernějších spaloven v Evropě. „Města i  obce se současně 

potýkají s problémem spalování odpadků v kotlích rodinných domů či 

podnikatelských provozoven. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., obsahuje 

zvláštní  ustanovení o spalování odpadů, které je za splnění podmínek jedním 

ze způsobů odstraňování odpadů. Základní podmínku, je zejména požadavek, 

aby spalování bylo v souladu se zákonem o ochraně ovzduší  č. 86/2002 Sb.,  

který stanoví, že ve spalovacích zařízeních nelze odpad používat jako palivo,  

a taktéž upravuje podmínky spalování odpadů ve spalovnách odpadů jako 

zařízeních určených k nakládání s odpadem. Odpady nelze proto spalovat 

v kotlích rodinných domů nebo podnikatelských provozovnách. V případě, že 

se tak stane, lze za takové jednání občana potrestat jako přestupek (u občana) 
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  Citace: Balner, P.,:  Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, kapitola 3-5. 
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nebo správní delikt (u podnikatelů). Odhalování tohoto nelegálního spalování 

odpadů je však v praxi těžko prokazatelné. Odpad se nelegálně spaluje také 

v zahrádkářských koloniích a na venkově, kde se lidé zbavují listí ,  trávy 

apod., každá obec ale může stanovit  podmínky pro spalování suchých 

rostlinných materiálů nebo toto jednání zakázat“.111 Problematikou spalování 

se zabýval i  Ústavní soud112.    Zneškodňováním odpadů  se rozumí nakládání 

s odpadem za účelem zamezení nebo snížení jeho škodlivého vlivu na životní 

prostředí, jedná se zejména o skládkování na skládkách a spalování odpadů ve 

spalovacích zařízeních. Odpad, který se takto zneškodňuje a odstraňuje je  

zejména  směsný komunální odpad. Ostatní složky komunálních odpadů, jako 

nebezpečné odpady a využitelné odpady, které vyžadují zvláštní režim, se 

podle zákona o odpadech na skládku ukládat nesmějí .   Skládkování 

představuje nejběžnější zároveň nejstarší  způsob odstraňování odpadů. V ČR 

se ročně skládkuje více než 80% vyprodukovaných komunálních odpadů. 

Zákon však obsahuje hierarchii nakládání s odpady, která stanoví zásadu, že 

uložit na skládku lze pouze ty odpady, které nelze odstranit jiným způsobem, 

nebo by tento způsob přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo lidské 

zdraví.  „Skládkou odpadů rozumíme místo nebo zařízení,  které je určeno 

k trvalému uložení odpadů za účelem jej ich zneškodnění, avšak různorodost 

ukládaného odpadu a možnosti průsaku znečišťujících látek do půdy a 

podzemních vod v sobě skrývá četná rizika tohoto způsobu zneškodňování 

odpadů. Dalším problémem, tohoto způsobu odstraňování je zejména 

skutečnost,  že míst  vhodných k ukládání odpadů je omezený počet a jejích 

kapacita může být brzo vyčerpána, proto zákon ve snaze snižování těchto rizik 

stanoví základní požadavky týkající se provozu skládky“113.   Zákonem o 

odpadech. 185/2001 Sb. spolu s vyhláškou č. 383/2001 Sb.114,  byla 

implementována do českého právního řádu směrnice č.  1999/31/ES o 

skládkách odpadů. Zákon o odpadech stanoví zvláštní povinnosti pro 

skládkování a spalování odpadů v § 21 a 22 a kromě těchto obecných 

zákonných ustanovení obsahuje ještě podrobná pravidla pro ukládání odpadu 
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 Citace: Zahumenská,V.,:  Hrozí za nezákonné spalování odpadu sankce?, časopis moderní obec, příloha 
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na skládky vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.  

„Hlavním důvodem přijetí této vyhlášky byla zejména nutnost plné transpozice 

rozhodnutí rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro 

přijímání odpadů na skládkách podle čl. 16 Směrnice č. 1999/31/ES o 

skládkách odpadů“115.   Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na 

skládky je jejich složení,  nebezpečné vlastnosti  apod. Zákon totiž vymezuje 

odpady, které se přímo zakazuje ukládat na skládku. Vyhláška č.  294/2005 

Sb., děli  skládky na 3 skupiny: a) skupina S - interní odpad  - určená pro 

ostatní odpady interního charakteru, b) skupina S - ostatní odpad - určená 

pro ostatní odpady, i  pro odpady komunální , směsné, stavební a demoliční 

odpady, c) skupina S - nebezpečný odpad  - určená pro nebezpečné odpady.  

Na skládky se odpady musí ukládat  tak, aby nedošlo k nežádoucí vzájemné 

reakci látek, nežádoucím deformacím nebo narušením stabili ty a konstrukce 

skládky. Skládky by měly mít zřízené sektory pro oddělené ukládání odpadů, 

aby nedocházelo ke smíšení a sloučení odpadů do nich ukládaných. Za 

ukládání odpadu na skládku je původce povinen zaplatit  poplatek. Je to proto,  

že skládkování představuje jisté riziko pro životní prostředí, a poplatek je 

koncipován na zásadě „znečišťovatel  platí“ a tudíž tento poplatek by měl 

kompenzovat do jisté míry část rizik a zároveň motivovat původce k omezení 

produkce odpadů.116 V celkové ceně, kterou zaplatí  původce odpadů za uložení 

na skládce, jsou zohledněny investiční  a provozní náklady provozovatele 

skládky. Podle § 45 odst. 2 zákona o odpadech poplatek platí i  původce, který 

je sám provozovatelem skládky na svém vlastním pozemku, a poplatek má 2 

složky: 1) poplatek za uložení odpadu, 2) riziková složka. Výše základní i  

rizikové složky je stanovená v příloze č. 6 k zákonu o odpadech, přičemž výše 

základního poplatku je závislá na tom, o jaký druh odpadu se jedná a dále na 

letech, ve kterých bude poplatek ukládán a sazba poplatku, která postupně 

roste.  Poplatek vybírá provozovatel skládky a vybrané poplatky odvádí 

příjemci, kterým je obec, na jejímž území je umístěna skládka. V případě, že 

původcem odpadu je obec a odpad ukládá na skládku, která je v jejím 
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katastrálním území, základní složka poplatku se od této obce nevybírá, avšak 

riziková složka je příjmem Státního fondu životního prostředí. Pokud 

provozovatel neodvedl poplatek obci nebo Státnímu fondu životního 

prostředí, je mu uložena krajským úřadem povinnost tento poplatek ve 

stanovené lhůtě uhradit a to formou správního rozhodnutí na návrh 

příjemce.117 Kromě poplatku za uložení odpadů na skládky, upravuje § 49 až § 

52 tzv. finanční rezervu pro rekultivace a sanace skládek, jelikož o skládku se 

má pečovat nejen v průběhu její  existence, ale hlavně také po skončení jejího 

provozu a to minimálně po dobu 30 let. Finanční rezerva slouží zejména 

k zajištění péče o skládku a to po rekultivaci a asanaci. Rezervu vytváří  

průběžně provozovatel skládky, přičemž se zahrnuje do jeho nákladů. 

Provozovatel zřídí u banky zvláštní vázaný učet, kam tyto prostředky ukládá a 

čerpat  finanční prostředky z tohoto účtu může jen se souhlasem krajského 

úřadu na práce související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po 

skončení jejího provozu a sanaci skládky. V případě, že zanikne provozovatel 

skládky před ukončením péče o skládku a jeho právní nástupce není znám 

nebo neexistuje, převede banka nevyčerpanou část finanční rezervy do 

Státního fondu životního prostředí a informuje o tom příslušný krajský úřad. 

Státní fond pak přikáže tyto prostředky tomu, kdo zabezpečí rekultivaci , péči  

o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.118 

   Zákon o odpadech klade důraz zejména na dodržování hierarchie nakládání 

s odpady, která je v souladu s právem ES a uplatňuje následující zásady:  

předcházet  vzniku odpadů, přednostně využívat a nakonec odstraňovat. Pokud 

aplikujeme tato ustanovení, musíme zohledňovat všechny aspekty procesu 

zpracování odpadů. Zákon sice vyžaduje přednostní materiálové využití před 

jiným využitím, nevyžaduje však tento způsob nakládání s odpady pokud není 

vhodný z hlediska ekonomického, ochrany životního prostředí apod. Při 

odstraňování odpadů má vždy přednost způsob, který je nejšetrnější  

k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Nakládat s komunálními odpady 

může osoba oprávněná pouze způsobem, který stanoví zákon v § 12 odst.1.  

Odpady, které obec jako původce nemůže sama využít nebo odstranit např. ve 
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vlastním zařízení - kompostárně, třídírně,  spalovně apod., je povinna převést  

odpady do vlastnictví oprávněné osoby provozující  zařízení k nakládání 

s odpady. Za účelem řádného zajištění  nakládání s  komunálním odpadem je 

obec povinna vybrat vhodného partnera, který tuto činnost bude řádně 

zajišťovat. Základními předpoklady pro výběr jsou zejména výše vlastních 

zdrojů obce. Obec musí podle zákona o odpadech uzavřít smlouvu s 

„oprávněnou osobou“. Oprávněnou osobou je podle ustanovení § 4 písm. r) 

každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o 

odpadech a podle zvláštního zákona119.  Podle ustanovení § 14 odst . 1 lze 

zařízení pro nakládání s odpady provozovat pouze na základě souhlasu 

k provozování, který uděluje krajský úřad v souladu s jeho provozním řádem. 

Souhlas krajského úřadu se vyžaduje i v případě, že zařízení provozuje obec 

sama. Souhlas k provozování zařízení může být nahrazen i integrovaným 

povolením podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Bez souhlasu 

k provozování nemůže být vydán kolaudační souhlas, vydávaný podle 

stavebního zákona pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo 

výkupu odpadů. Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení  

a souhlasu s jeho provozním řádem je obec,  na jejímž území má být zařízení 

provozováno.120 Každý je povinen zjisti t ,  zda osoba, které předává odpady je 

k jejich převzetí oprávněná. Pokud tato osoba oprávnění neprokáže, nemůže jí 

být odpad předán. Oprávněnou osobou může být pouze subjekt, který má 

platné rozhodnutí správního orgánu, kterým se mu povoluje provádět některou 

z činností  v rámci nakládání s odpady. Rozhodnutí pak konkrétně tuto činnost 

pojmenovává a dále uvádí jakých odpadů se týká. Nejvhodnějším řešením je 

uzavření smlouvy s osobou oprávněnou a současně je důležité ve smlouvě 

vymezit, že se subjekt stává vlastníkem odpadu v okamžiku převzetí  

odpadu.121 Smlouva by měla být písemná a předmětem smlouvy bude zejména: 

stanovení odpadu, se kterým bude nakládáno, dále vymezení majetkových 

vztahů, např.  sběrné nádoby, do kterých je odpad ukládán jsou majetkem 

oprávněné osoby a na dobu platnosti  smlouvy jsou obci zapůjčeny, dále 

povinnost oprávněné osoby provádět činnost nakládání s komunálním 

                                                           
119

 Zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
120

 Viz. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, časopis Odpady, 9/2009, str. 
25-26. 
121

 Viz. Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady, časopis Odpady, 4/2009, str. 25-26. 
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odpadem v souladu se zákonem o odpadech, vést jménem obce evidenci 

odpadů a ohlašovat jménem obce odpad v souladu se zákonem o odpadech, 

nebo uzavírat  jménem obce smlouvy s původci napojenými na systém obce či 

občany, povinnost umístit  sběrné nádoby na určených místech, označit nádoby 

nápisy, vyprazdňovat sběrné nádoby do sběrného vozidla ve dnech 

stanovených ve smlouvě, provádět opravu či  úpravu sběrných nádob apod.122 

 

2.2.3 Obec versus povinnosti výrobců produktů - zpětný odběr 

  Institut zpětného odběru výrobků byl založen nařízením vlády č. 31/1999 

Sb., kterým se stanovil seznam výrobků a obalů, na něž se vztahovala 

povinnost zpětného odběru a podrobnosti nakládání s obaly,  obalovými 

materiály a odpady z použitých výrobků a obalů. Tato vyhláška byla vydána 

na základě zákonného zmocnění v § 19 odst . 3 zákona č. 125/1997 Sb., o 

odpadech, avšak tato vyhláška pouze upravovala povinnosti omezeného 

okruhu výrobků, tudíž úprava provedená vyhláškou č. 31/1999 Sb., byla 

nedostatečná. Zákon č.  185/2001 sb.,  o odpadech v § 38 podstatněji rozšířil  

okruh výrobků a konkretizoval povinnosti právnických a fyzických osob 

oprávněných k podnikání, povinných provádět zpětný odběr a také stanovil 

princip odpovědnosti výrobce za výrobek. Podrobnosti o způsobu provádění 

zpětného odběru a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru 

stanovil  § 38 odst . 10.  „Na základě zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpadech byla 

vydána vyhláška č.  237/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a 

vyhlášky č.  353/2005 Sb.,  o podrobnostech způsobů provedení zpětného 

odběru některých výrobků, která obsahuje podrobnější pravidla pro zpětný 

odběr“123.  Zákon o odpadech stanoví povinnosti výrobců a dovozců některých 

zařízení zejména: - povinnost zajistit  zpětný odběr použitých výrobků, - 

informovat spotřebitele prostřednictvím posledních prodejců o způsobu 

zpětného odběru, -  zajistit využití nebo odstranění použitých výrobků 

                                                           
122

Viz.  Balner, P.,:  Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, kapitola 5-6. 
123

 Citace: Římanova, D.,: Zákon o odpadech včetně prováděcích předpisů s výkladem,  4. aktualizované a 
doplněné vydání, Polygon, Praha, 2005, str. 469-470. 
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v souladu se zákonem a také – předávat výroční zprávy o plnění 

povinnosti zpětného odběru na MŽP ČR.   V ustanovení paragrafu 38 je 

vymezeno, na které výrobky se zpětný odběr vztahuje a jedná se o tyto 

výrobky:  

-  minerální  a živočišné oleje 

-  výbojky a zářivky 

-  pneumatiky 

-  elektrozařízení pocházející  z domácností  

 Zpětný odběr má povinnost zajisti t  podle § 38 odst. 3, 4 a 5 povinná osoba, 

která stanovené výrobky vyrábí nebo uvádí na trh a to samostatně nebo 

prostřednictvím tzv. kolektivních systémů. Povinností posledního prodejce je 

pak zajistit  informovanost spotřebitele o způsobu provedení zpětného odběru, 

pokud prodejce tuto povinnost nesplní , je povinen přijmout tyto použité 

výrobky přímo v provozovně a to bez nároku na úplatu od spotřebitele. 

Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od 

spotřebitele. „Zpětný odběr je možné odmítnout jen v případě, že výrobek 

z důvodů kontaminace ohrožuje zdraví lidí, kteří zpětný odběr provádějí.“124 

Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své 

povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto 

obcí125.  Zpětný odběr by měl být tedy významným nástrojem, který přenáší 

odpovědnost za odpad na výrobce a nutí jej konstruovat výrobek tak,  aby 

v ideálním případě byl plně recyklovatelný a usnadnilo se tak jeho opakované 

použití,  materiálové nebo energetické využití po ukončení jeho životnosti.126 

Odpadem se podle § 38 odst. 8 zpětně odebraný výrobek stává v okamžiku 

předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Tato osoba je pak 

povinna zajistit  využití nebo odstranění v souladu se zákonem a prováděcími 

                                                           
124

  Citace: Masarykova Univerzita - Právnická fakulta: Právo životního prostředí,  3.díl, Brno, 2007, str. 37. 
125

 Ustanovení § 38 odst. 6 zákona o odpadech 
126

 Viz článek: Špůr,J.,: Zpětný odběr minerálních olejů, pneumatik, baterií a akumulátorů, časopis Odpady, 
5/2008, str. 21-24. 
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předpisy a to do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce,  

v němž byly odebrány. „Pro použitý výrobek není rozhodující, kdy byl 

vyroben, ale to, že jej již spotřebitel nechce používat a předá ho povinné 

osobě prostřednictvím zpětného odběru. Výrobek okamžikem předání do 

systému zpětného odběru již není v režimu odpadu, tím by se však stal  

v případě, že by občan nevyužil systém zpětného odběru a výrobek by odložil  

např. do popelnice, tímto okamžikem by se výrobek stal komunálním 

odpadem“127.  Elektroodpad mohou občané odevzdat v rámci zpětného odběru 

v servisech, opravnách a prodejnách elektroniky, avšak základním prvkem 

zpětného odběru jsou sběrné dvory v obcích. Sběrné dvory jsou místem 

prvního kontaktu pro systém zpětného odběru a mají  tak významnou roli . 

Kolektivní systémy jsou si vědomy, jak významnou úlohu plní tyto sběrné 

dvory, proto je podporují a spolupracují tak s obcemi a městy na jejíchž 

územích se tyto sběrné dvory nacházejí. Jednotlivé kolektivní systémy 

poskytují obcím a městům finanční příspěvky za každý provozovaný sběrný 

dvůr nebo sběrné místo, podle počtu nebo hmotnosti  elektroodpadu, který ze 

sběrných svorů či  míst odvážejí. Poskytnutí tohoto příspěvku je však 

podmíněno také tím, že sběrné místo musí odebírat vysloužilé spotřebiče jak 

od spotřebitelů, tak od podnikatelů.  Sběrné dvory také navíc výrazně 

odlehčují popelnicím s komunálním odpadem, za nějž tak občané ušetří.128  

Obce mají při zpětném odběru výrobků poměrně problematické postavení,  

jelikož o možnosti začlenění jejich sběrových systému do systému zpětného 

odběru rozhodují  povinné osoby a těmi jsou výrobci a dovozci určených 

výrobků. Obec by měla proto kontaktovat společnosti , které se zpětným 

odběrem zabývají a projednat tak s nimi možnost zapojení obce do systému 

zpětného odběru konkrétních výrobků.    

  Zpětný odběr elektrozařízení je zajišťován několika kolektivními systémy 

podle jednotlivých skupin spotřebičů stanovených ministerstvem životního 

prostředí, zatímco zpětný odběr obalů je zabezpečován jedinou autorizovanou 

                                                           
127

Citace:  Štastná, J.: Vysloužilé výrobky na cestě k dalšímu využití, časopis odpady, únor 2009, str. 17. 
128

 Viz: Většina vysloužilých elektrospotřebičů končí ve sběrných dvorech, článek časopisu odpady, 1/2007, str. 
9. 
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společností EKO-KOM. Mezi nejvýznamnější systémy patří zejména: 

ASEKOL, ELEKTROWIN, ECOLAMP a ECOBAT.  

  Společnost ASEKOL, s.r.o. byla založena v roce 2005 významnými výrobci 

a dovozci z oboru spotřební elektroniky a výpočetní techniky a jedná se o 

neziskový kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. ASEKOL byl  

zapsán MŽP jako jediný systém pro zpětný odběr historických zařízení 

(v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební 

elektroniky, hraček a vybavení pro sport) a také pro nová elektrozařízení 

(např. lékařské přístroje, výdejní automaty apod.) Hlavními aktivitami, 

kterými se ASEKOL zabývá, jsou zejména: - financování a organizace 

systému sběru, dopravy a zpracování prostřednictvím smluvních oprávněných 

subjektů, - kontroluje výrobce a dovozce, sběrná místa,  zpracovatele, - vede 

centrální evidenci dat a výsledky předává MŽP atd.  ASEKOL disponuje v ČR 

sítí  sběrných míst pro vysloužilá elektrozařízení, a jedná se zejména o sběrné 

dvory a mobilní svozy v obcích, prodejny a servisy elektrospotřebičů. 

ASEKOL spolupracuje s obcemi na základě smlouvy, která může probíhat ve 

dvou formách: V případě, že má obec sběrný dvůr, pak se smlouva uzavírá na 

stabilní sběrné místo a ASEKOL se zavazuje, že zajistí  a uhradí dopravu 

elektrozařízení, zajistí  a uhradí zpracování elektrozařízení, poskytne paušální  

příspěvek na sběrný dvůr atd.  V případě, že obec nemá sběrný dvůr, a svoz je 

prováděn 2x ročně mobilním způsobem, pak se smlouva uzavírá na mobilní  

svoz, a ASEKOL se zavazuje, že zajistí  a uhradí zpracování, které tvoří až 

70% z celkových nákladů, vyplatí  příspěvek obci apod.129  

  Společnost ELEKTROWIN, a.s. byla založena taktéž v roce 2005 jako 

provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích 

spotřebičů (pračky, myčky, chladničky atd.), elektrického nářadí a nástrojů.  

Předmětem činnosti  této společnosti je zajišťovat oddělený sběr, zpětný 

odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Místa 

zpětného odběru systému ELEKTROWIN se nachází v prodejnách nových 

zařízení,  opravnách a servisech elektrospotřebičů, sběrných dvorech apod. V 
                                                           
129

 Viz. Vrbá, J.,: Kolektivní systém ASEKOL, Sborník přednášek konference Odpady a obce - hospodaření 
s komunálními odpady, odpadové dny 2007, str. 50-51. 
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malých obcích jsou nefunkční zařízení odebírána formou mobilního sběru.  

Kolektivní systém ELEKTROWIN spolupracuje s obcemi na základě smluv, 

ve kterých stanoví,  že sběrné dvory se stávají místy zpětného odběru a 

současně tento smluvní systém umožňuje obcím ušetřit  náklady za recyklaci  

elektroodpadů, které jsou do sběrných dvorů nebo do mobilních svozů občany 

odevzdávány, neboť na základě smlouvy obec tato vysloužilá elektrozařízení 

předává kolektivnímu systému. ELEKTROWIN spolupracuje s posledními 

prodejci , kteří mají  povinnost informovat spotřebitele, že elektrozařízení 

nepatří do běžného odpadu, ale na místa zpětného odběru. Zákon stanoví v § 

37k odst. 4 povinnost prodejce zajistit ,  aby spotřebitel měl při nákupu nového 

elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení 

v místě prodeje nebo dodávky ve stejném počtu kusů prodávaného 

elektrozařízení podobného typu a použití.  Tedy pokud si  zákazník koupí 

v kamenném obchodě nebo na internetu nové zařízení, má podle zákona právo 

prodejci jedno staré zařízení odevzdat.  Kolektivní systém ELEKTROWIN 

vydává účastníkovi kartu systému, která poslednímu prodejci umožňuje 

bezplatně předat zpětně odebraná zařízení od spotřebitelů na místo zpětného 

odběru.130  

  Společnost EKOLAMP, s.r.o. byla založena za účelem provozování 

kolektivního systému a zajištění plnění povinností výrobců osvětlovacích 

zařízení.  EKOLAMP provozuje systém sítě sběrných míst , přepravu, sběr,  

svoz, zpracování všech osvětlovacích zařízení bez ohledu zda pocházejí 

z domácnosti  nebo z komerční sféry. Sběr všech zářivek a výbojek se provádí 

podle § 38 zákona o odpadech jako zpětný odběr použitých vyjmenovaných 

výrobků bez ohledu na výrobní značku a maximálně do množství , které za 

vykazované období účastníci kolektivního systému EKOLAMP uvedli na 

trh.131 Obec, či město, na jehož území je sběrný dvůr, se zařazuje do systému 

EKOLAMP na základě smluvního vztahu. Sběrný dvůr je pak využíván jako 

                                                           
130

 Viz. Tvrzník, R.,: ELEKRTOWIN a.s, kolektivní systém pro zpětný odběr elekrozařízení, Sborník přednášek 
konference Odpady a obce - hospodaření s komunálními odpady, odpadové dny 2007, str.54-55. 
131

 Viz. Straka, P., : EKOLAMP s.r.o.,  Sborník přednášek konference Odpady a obce - hospodaření s komunálními 
odpady, odpadové dny 2007, str.57. 
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místo zpětného odběru elektrozařízení. Podpisem smlouvy se obec zavazuje 

vyjmout světelné zdroje z odpadové evidence a tak za jejich svoz a sběr 

nemusí nic platit .  V případě, že je obec malá je nejvhodnější , pokud se zapojí 

do systému EKOLAMP prostřednictvím odpadové společnosti, která zajišťuje 

v obci mobilní svoz. Obyvatelé mohou vyřazené světelné zdroje odevzdat 

zdarma ve kterémkoliv sběrném dvoře bez ohledu na trvalé bydliště.132  

  Společnost ECOBAT, s.r.o. byla založena v roce 2001 šesti  významnými 

výrobci baterií jako nezisková organizace a postupně vybudovala velmi 

efektivní a komplexní systém sběru a recyklace přenosných baterií .  Jelikož 

baterie jsou významnou částí nebezpečných složek komunálních odpadů, jsou 

obce, coby původci těchto odpadů, povinni zajistit  místa pro odkládání 

takových odpadů. Spotřebitelé mají povinnost odevzdávat použité baterie a 

články na místech k tomu určených. Tato místa se nacházejí v prodejnách, 

školách, veřejných místech a ve sběrných dvorech. Všechny odevzdané 

baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do 

recyklačních zařízení, kde jsou z nich získávány kovy, olovo apod. Obce 

spolupracují  se společností  ECOBAT na základě smlouvy. Společnost 

provozuje v současné době více než 10 tisíc míst zpětného odběru a v roce 

2008 zajisti la zpětný odběr 340 tun přenosných baterií ,  což představuje více 

než 10 mil . kusů spotřebitelských baterií.133 

 

   Nedílnou součástí komunálních odpadů jsou i použité obaly,  jejichž počet 

neustále narůstá a které jsou vyrobeny zpravidla z dobře recyklovatelných 

materiálů. Zákonem č. 125/1997 Sb. byla poprvé uzákoněna taktéž povinnost 

zpětného odběru pro výrobce a dovozce obalů, avšak zákon nespecifikoval, 

jakým způsobem by měla být tato povinnost splněna. Obalový průmysl byl tak 

v ČR první,  který začal uplatňovat svou zodpovědnost za výrobky v duchu 

zásady „ znečišťovatel plat í“ a pro tento účel byl založen systém EKO-KOM. 
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 Viz : Zpětný odběr osvětlovacích zařízení- dvojí úspora pro municipality, článek časopisu Moderní obec, 
duben, 2008, str. 20. 
133

 Viz: http://www.ecobat.cz/cz/firmy/jak-se-zapojit/ 
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V roce 2002 pak vstoupil v účinnost  zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, který 

stanovil  řadu povinností výrobcům, dovozcům a všem, kteří  uvádějí  obaly na 

trh a do oběhu. Povinné osoby mají povinnost  vést evidenci,  značit obaly,  

zajistit  zpětný odběr pro spotřebitelské obaly a povinnost recyklace. Tyto 

povinnosti mohou osoby splnit několika způsoby, nejčastěj i se však využívá 

uzavření smlouvy s autorizovanou obalovou společností.134 Povinnosti 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, které 

uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu tzn. , že je 

přepravují , plní nebo dodávají . Tyto osoby mohou pro splnění povinnosti 

uzavřít smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, která zajišťuje 

plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím 

tříděného sběru v obcích prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat 

s odpadem. To znamená, že EKO-KOM fyzicky nenakládá s obalovým 

odpadem, ale podílí se na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, 

tříděním a využíváním obalového odpadu, přičemž tyto činnosti vychází ze 

dvou zákonných povinností :  - Dovozci, distributoři a maloobchody, uvádějící 

na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, mají podle zákona o obalech 

povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů, -  Obce a města mají  

podle zákona o odpadech povinnost třídit  a využívat komunální odpad, jehož 

součástí jsou i použité obaly135 

  V roce 1997 vznikl  integrovaný obalový systém EKO-KOM, který zajišťoval 

zpětný odběr a recyklaci obalových odpadů a jehož „cílem bylo zajišťovat 

efektivní cesty obalových odpadů od jejich vzniku až po konečné využití  a 

recyklaci“136.  EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost , která je na 

území ČR prvním kolektivním systémem  provozujícím integrovaný systém 

nakládání s  komunálním a obalovým odpadem.  „EKO-KOM je koncipována 

jako účelová nezisková organizace, jejímž jediným předmětem činnosti je 

zajištění  třídění,  recyklace a využití  obalového odpadu vznikajícího jako 

vedlejší  produkt činnosti firem“137.  Hlavními smluvními partnery systému 
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Viz.  Balner, P.,:  Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, kapitola 6. 
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 Viz. /www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=68 
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 Citace: Kozel, Z.,: Autorizovaná obalová společnost, Sborník přednášek konference Odpady a obce - 
hospodaření s komunálními odpady, odpadové dny 2007, str. 46-49. 
137

 Totéž. 
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EKO-KOM jsou obce, coby původci a majitelé komunálních odpadů a taktéž 

jako nositelé největší části nákladů na oddělený sběr využitelných složek 

komunálních odpadů, včetně použitých obalů. Spolupráce obcí a systému  

EKO-KOM  je založena na základě smlouvy, kdy obce zajišťují v rámci svého 

systému hospodaření s komunálním odpadem zpětný odběr a recyklaci odpadu 

z obalů. Smlouvou se obec zavazuje zajistit  v oblasti působnosti obce, sběr a 

třídění komunálního odpadu, v rámci kterého je sbírán i obalový odpad. Takto 

vytříděné složky, je pak obec povinna předávat k využit í podle zákona o 

odpadech a zákona o obalech. EKO-KOM poskytuje obci za tuto činnost  

odměnu a v souladu s autorizací zajišťuje provoz sběrné sítě nádob na tříděný 

odpad. Dodatkem ke smlouvě může obec přenést výkon smlouvy na třetí  

osobu např. svozovou firmu, a tímto dodatkem oznamuje obec společnosti  

EKO-KOM, a.s, že třetí osoba bude zabezpečovat naplnění smlouvy, tzn.  

tříděný sběr komunálních odpadů, včetně obalové složky. Integrovaný systém 

nakládání s komunálním a obalovým odpadem považuje obalový odpad 

(zejména spotřebitelský) za nedílnou součást komunálních odpadů. 

Integrovaný systém využívá systému komunálního tříděného odpadu, kterým 

obce zajišťují svoje povinnosti, coby původci odpadů, podle § 16 a 17 zákona 

o odpadech. Mezi nejdůležitější  povinnosti patří  zejména povinnost  

odděleného sběru odpadů, upřednostňování využití  před odstraněním apod. 

Účastníky systému obce jsou zejména občané, kteří sbíraj í využitelné složky 

komunálních odpadů do určených nádob, pytlů atd. Systém technicky 

zabezpečují svozové firmy, které předávají  odpady dále k využití.  Dále 

předávány k využití jsou i použité obaly.  Průmyslové a obchodní společnosti,  

které mají zákonnou povinnost zajistit  zpětný odběr a recyklaci obalů, 

poskytují obcím finanční příspěvky na systém tříděného sběru odpadů, který 

v důsledku sběru obalové složky komunálních odpadů, způsobuje obcím vyšší 

náklady.138 EKO-KOM také aktivně spolupracuje i s dalšími subjekty,  které se 

zabývají  nakládáním s obalovými odpady, jelikož v celém systému jsou 

sbírány a recyklovány kromě komunálních obalových odpadů také i tzv.  

komerční obalové odpady. Jedná se o skupinové a přepravní obaly od jiných 

původců než jsou obce, například obchodní sítě. Tyto odpady sbírají a 
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 Srovnej: Balner, P.,:  Hospodaření s odpady v obcích, Praha: EKO-KOM, 2003, kapitola 6. 
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zajišťují odpadové firmy, které jsou smluvními partnery systému EKO-KOM, 

a na základě těchto smluv zajišťují využití obalových odpadů pro potřeby 

sdruženého plnění.  Současně EKO-KOM spolupracuje s více než 120 

odpadovými společnostmi na území ČR. Od roku 2004 se spolupráce rozšíři la 

i  do oblasti úpravy odpadů a jejich konečného zpracování, partnery jsou tedy 

také provozovatelé dotříďovacích linek, kteří upravují tříděný odpad z obcí a 

také od ostatních původců.139 Zapojení obcí do systému zpětného odběru a 

využití obalů narůstalo velmi rychle. Zatímco v roce 1999 spolupracoval 

systém EKO-KOM s 754 obcemi, v roce 2008 tento počet vzrostl již na 5791 

obcí.140 

 

 

Kapitola 3. NÁKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI  ODPADY 

V POLSKÉ REPUBLICE 

ODDÍL 3.1 Odpadové hospodářství v Polské republice a jeho vývoj 

            Problematice odpadů se Polská republika věnuje již od roku 1980, 

kdy byl vydán zákon o ochraně a vytváření životního prostředí141,  který se 

snažil jako první upravit problematiku zásad hospodaření s odpady, tento 

zákon však byl nedostačující a v průběhu doby byl několikrát novelizován. Na 

přelomu let 1996-97 byl přijat zákon o odpadech (druhý v pořadí) 142,  který 

komplexně upravoval problematiku odpadového hospodářství  v Polské 

republice.  Přijetí tohoto zákona bylo jistým pokrokem oproti dřívější úpravě 

z let 80. zejména proto, že tento zákon vycházel z některých zásad platných 

                                                           
139

 Viz. Kozel, Z.,: Autorizovaná obalová společnost, Sborník přednášek konference Odpady a obce - 
hospodaření s komunálními odpady, odpadové dny 2007, str. 46-49. 
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 Viz. Balner, P.,: Obce a průmysl: spolupráce při recyklaci obalových odpadů, časopis moderní obec, příloha 
ODPADY, únor 2009, str.16-17. 
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 Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, Dz. U. Nr 3, poz. 6. 
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 Dz.U. Nr 96, poz. 592. 



69 
 

v EU, a to zejména ze „zásady prevence“ a „zásady znečišťovatel platí“. 

Mnoha ustanovení tohoto zákona však byla považovaná za nedostatečně 

propracovaná a také proto později  neslučitelná s právem EU. V důsledku 

snahy Polské republiky o přistoupení k EU bylo nutné vytvořit dostatečnou 

úpravu v oblasti odpadového hospodářství, která by byla ve všech směrech 

slučitelná s právem EU. Dne 27. dubna 2001 byl proto přijat již třetí v pořadí 

zákon o odpadech 143,  který tento požadavek splňoval, a to zejména tím, že 

základ právní úpravy tvořila implementace směrnic č.75/442/EHS o odpadech, 

č.91/689/EHS o nebezpečných odpadech, a směrnice č. 99/31/ES o skladkách 

odpadů a jiných. Současná právní úprava odpadového hospodářství vychází ze 

zásad stanovených právem EU a to zejména v oblasti  základních cílů regulace 

a jejích hierarchie, a dále v oblasti vymezení základních pojmů.  Zákon o 

odpadech z roku 2001 nabyl účinnosti dne 1. ří jna 2001, a jeho hlavním cílem 

byla zejména plná transpozice evropských předpisů do práva polského. Tento 

zákon stanoví zásady pro nakládání s odpady a těmi jsou zejména: 

předcházení vzniku odpadů a jej ich minimalizace, dále odstraňování odpadů 

z míst, kde vnikly,  a zásadu využívání nebo odstraňování odpadů způsobem 

zajišťujícím ochranu života, zdraví a životního prostředí. Z obsahu zákona o 

odpadech vyplývá, že se vztahuje na všechny podnikatelské subjekty,  jejichž 

činnost vede ke vniku odpadu a také na podnikatelské subjekty,  které 

producent odpadu pověřil využíváním, zneškodňováním a odstraňováním 

odpadů. Zákonodárce upozornil také na možnost vniku odpadů z činnosti  

subjektů, které se nezabývají podnikatelskou činností. Zákon je rozdělen do 9 

kapitol. Kapitola 1 obsahuje základní ustanovení. Art.1144 obsahuje zásady 

zacházení s  odpady způsobem zajišťujícím ochranu života, zdraví a životního 

prostředí v souladu se zásadou udržitelného rozvoje, zejména pak zásadou 

předcházení vniku odpadů a taktéž povinnost zpětného odběru nebo 

zneškodňování odpadů. Zákon obsahuje v Art.2 negativní vymezení a 

vyjmenovává oblasti ,  na které se nevztahuje. Jedná se například o odpady 

radioaktivní, kaly,  zvířecí exkrementy a odpady ze zemědělství apod. Zákon 

pak v Art.3 obsahuje základní vymezení pojmu, které odpovídá předpisům 

EU, a jedná se například o pojmy: „odpad“- který zákon vymezuje jako 

                                                           
143

  Dz. U. Nr 62 poz. 628, z poz. zmianami z roku 2001. 
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„jakoukoli věc, které se vlastník odpadu zbavuje nebo která je určena 

k odstranění v souladu s národními právními předpisy“. Dále zákon vymezuje 

ještě další pojmy a těmi jsou například: “nebezpečné odpady“,“odpady 

komunální“, „vlastník odpadů“  apod.145 Kapitola 2 se pak věnuje zásadám 

hospodaření s  odpady, kde základní povinností je zejména povinnost  

předcházení vzniku odpadů ve všech stádiích hospodaření s odpady, tedy jak 

na úrovní plánování a produkce odpadu, tak také po ukončení jejich 

životnosti. Hierarchie nakládání s  odpady vychází ze zásad předcházení 

vzniku odpadu, využívání odpadů, zneškodňování a následně skládkování 

pouze těch odpadů, které nelze nijak odstranit. Kapitola 3 upravuje plány 

odpadového hospodářství . Zákon rozlišuje národní plány, krajské plány,  

okresní plány a plány vypracované obcí, ve kterých obec zpracovává plány 

odpadového hospodářství týkající se komunálních odpadů na svém území.  

Kapitola 4 pak stanoví povinnosti vlastníku odpadů. Zákon stanoví způsoby 

udělování povolenek producentům odpadů a stanoví také možnost 

producentům odpadů, aby udělili  pověření jiným producentům za účelem 

splnění povinností s  podmínkou, že toto předání odpadů nezbavuje vlastníka 

odpovědnosti za tyto odpady. Kapitola 5 upravuje zásady hospodaření 

s vybranými druhy odpadů. Jedná se tedy o odpady, které obsahuji PCB, 

odpadní oleje a také baterie a akumulátory.  Kapitola 6 je věnována tepelnému 

zpracování odpadu a vyplývá ze směrnice o spalování146.  Kapitola 7 upravuje 

skladování odpadu, které vyplývá ze směrnice o skládkování odpadů147. 

Kapitola 8 byla zrušena novelou z roku 2004 a kapitola 9 je věnována 

přestupkům na úseku nakládání s odpady.148 Spolu se zákonem o odpadech 

bylo vydáno mnoho prováděcích předpisů. Mezi nejdůležitější předpisy 

řadíme zejména nařízení ministra životního prostředí ze dne 27. září 2001 o 

katalogu odpadů149,  který dělí odpady do 20 skupin.  Podle zákona o odpadech 

jsou odpady klasifikovány podle způsobu vzniku, způsobu zátěže pro životní  

prostředí a také podle vzniku nebezpečí pro život, zdraví a životní prostředí.   
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 Viz: Bar, M., Bojarski, M., Duczmal, M., Gόrski, M., Jerzmiański,J.,: Ustawa z dnia 27. Kwietnia 2001 r.- 
Komentarz, Wroclaw, 2002, str. 57. 
146

 Směrnice 2000/76/E S o spa lován í  odpadů 
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 Směrnice Rady 1999/31/ES o sk ládkování  odpadu 
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 Viz: Rosik/Dulewska, Cz.,: Podstawy gospodarki odpadami, Wydanie trzecie, wydawnictwo naukowe PWN, 
Warszawa, 2005, str. 15-18. 
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 Dz.U.Nr 112, poz.1206. 
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Kromě zákona o odpadech nabyly účinnosti i  j iné zákony, které souvisí  

s hospodařením s odpady a jedná se o zákon ze dne 11. května 2001 o obalech 

a odpadech z obalů, s účinností od ledna 2002,150 zákon o povinnostech 

podnikatelů v oblasti hospodaření s některými druhy odpadů a také o 

výrobních a depozitních platbách, s účinností od ledna 2002.151 Zákon 

vymezuje povinnosti  dovozců a také producentů výrobků, které souvisí se 

zavedením některých druhů produktů v určitých obalech na národní trh.  

  Zákon o odpadech z roku 2001 byl již několikrát novelizován. V roce 2009 

novela přinesla změnu týkající se zlepšení hospodaření s odpady, které mají 

negativní vliv na životní prostředí . Dále obsahuje zákaz skládkování odpadů, 

které podléhají  spalování a také zpřísnila sankce za porušování zákona o 

odpadech152.  V zákoně o odpadech však mnohé otázky nejsou vůbec upraveny. 

 

ODDÍL 3.2 Nakládání s komunálním odpadem v Polsku 

3.2.1 „Pojem komunální  odpad“ v polské právní úpravě 

    Polská právní úprava v oblasti  komunálních odpadů představuje relativně 

samostatnou část. Komunální odpady jsou totiž samostatně upraveny 

zákonem153.  Schválení právních předpisů v roce 1996-97 znamenalo kromě 

přijetí  zákona o odpadech, také přijetí  zákona o udržení pořádku a čistoty 

v obcích. Přijetím odpadového zákona v roce 2001 se zákon o pořádku a 

čistotě v obcích pouze novelizoval, aby odpovídal požadavkům Evropské 

úpravy. V současné době tak na úseku komunálních odpadů platí zákony o 
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 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [ Dz.U.Nr 63, poz.638] 
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 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorcόw w zakresie gospodarowania niektόrymi odpadami oraz o opłacie 
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 Viz: Bar, M., Bojarski, M., Duczmal, M., Gόrski, M., ,Jerzmiański,J., : Ustawa z dnia 27. Kwietnia 2001 r.- 
Komentarz, Wroclaw, 2002, str.11-16. 
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odpadech z roku 2001154 a to zejména Art. 16a a 16b, a také zákon o udržení 

pořádku a čistoty v obcích z roku 1996155.  Pojem komunální odpad byl poprvé 

zaveden do zákona teprve v roce 1997 spolu s nabytím  účinnosti zákona o 

udržení pořádku a čistoty na území obce. Tuto definici také obsahoval, dnes 

již derogovaný zákon o odpadech z roku 1997. Kritériem pro posouzení zda se 

jedná o komunální odpad bylo zejména jeho místo vzniku. Jednalo se tedy o 

odpady, které pocházely nejen z domácností,  ale také i odpady které vznikaly 

v tzv. veřejných objektech, kterými jsou například úřady, školy,  zdravotní  

zařízení,  divadla, obchody atd. Novelou z března roku 2000 byl pojem 

komunální odpad doplněn a změněn. Došlo tak k rozšíření  možnosti místa 

vniku komunálního odpadu o kanceláře, a nejdůležitější zněnou bylo zejména 

odlišení komunálních odpadů od nebezpečných odpadů. Do 1.  října 2001 

znamenal „pojem komunální odpad“ „ pevné i tekuté odpady, vznikající  

v domácnostech, ve veřejných objektech a také v místnostech určených pro 

kanceláře, které vznikly v důsledku činnosti producenta odpadů, s výjimkou 

nebezpečných odpadů“156 Při jet ím zákona o odpadech v roce 2001 došlo ke 

změně pojmu komunálního odpadu, které nyní odpovídá požadavkům 

kladeným EU a vyplývá ze směrnice č. 99/31/ES o skládkování odpadů. 

Komunálním odpadem jsou tak „ odpady vznikající v domácnostech, ale také i  

jiné odpady, které v důsledku své povahy nebo složení jsou podobné odpadům 

vznikajícím v domácnostech.“  Komunálním odpadem, jsou tak odpady, které 

vznikají v domácnostech, ve veřejných objektech a v prostorách určených pro 

kanceláře. Komunálním odpadem jsou také pouliční odpady, s výjimkou 

nebezpečných odpadů ze zdravotnických a veterinárních zařízení. Mezi 

komunálními odpady se mohou nacházet také některé složky nebezpečných 

odpadů, které v důsledku svých chemických, biologických nebo j iných 

vlastností představují reálné nebezpečí pro život, zdraví nebo životní  

prostředí. Jedná se zejména o oleje,  barvy, laky, pryskyřice, kyseliny,  

detergenty,  pesticidy, léky apod. 
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 Citace: Viz: Bar, M., Bojarski, M., Duczmal, M., Gόrski, M., ,Jerzmiański,J., : Ustawa z dnia 27. Kwietnia 2001r. 
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3.2.2 Nakládání s komunálním odpadem v Polsku 

        Podrobnosti o způsobu nakládání s komunálním odpadem vymezuje 

zákon o odpadech z roku 2001 a zákon o pořádku a čistotě v obcích, který je 

tvořen 14 artikuly a dělí  se do 6 kapitol.  Art. 16a zákona o odpadech stanoví 

povinnost obcím, aby zajistily systém sběru, třídění, využívání a 

zneškodňování komunálního dopadu pro celé území obce. Zákon dále stanoví  

obcím povinnost vytvořit a zajisti t  funkční systém třídění odpadů, oddělovat 

složky nebezpečných odpadů od složek  komunálních odpadů a v neposlední 

řadě i povinnost zajišťovat zpětný odběr a recyklací obalových odpadů. Zákon 

také stanoví povinnost obcím, aby postupně snižovaly množství biologicky 

rozložitelných odpadů ukládaných na skládky.  Art. 1 zákona o pořádku a 

čistotě na území obce, pak obsahuje obecná ustanovení o povinnostech obce a 

vlastníků nemovitostí při udržování pořádku a čistoty v obcích, a také 

stanoví, že pouze zákon vymezuje podmínky pro udělování povolení 

subjektům, které vykonávají činnost v oblasti odpadového hospodářství na 

území obcí.  Ustanovení Art . 2 definuje pojmy „ vlastník nemovitosti“ a 

pojem „komunální  odpad“. Povinnosti obce jsou pak vymezeny v Art. 3 až 4 a 

jedná se o následující povinnosti. Základní povinností je udržení pořádku a 

čistoty na celém svém území. Za tímto účelem je obec povinna vytvořit 

podmínky umožňující provádění úklidových prací, dále je obec povinna sama 

nebo na základě spolupráce s jinými obcemi zajistit zřízení a udržování 

skládek komunálních odpadů a objektů, které slouží pro využívání nebo 

zneškodňování komunálních odpadů. Obec je dále povinna předcházet vzniku 

znečištění ulic, parků a veřejných prostranství prováděním úklidu těchto míst ,  

zřízením nádob na odpady, organizací sběru,  třídění a skládkování 

komunálních odpadu a také stanoví povinnosti majitelům zvířat.  V oblasti  

nakládání s  nebezpečnými odpady, které jsou vytříděné z komunálních odpadů 

je obec povinna spolupracovat s příslušnými státními orgány. Obec vydává 

obecně závaznou vyhlášku157,  kterou stanoví podrobnosti pro udržování 
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 Uchwała dotycząca szegόłowych zasad utrzymania porządku i czyśtosci na terenie gminy 
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pořádku a čistoty na území obce. Vyhláška určuje druhy zařízení, které jsou 

určené pro sběr odpadů, vymezuje jejich rozmístění v obci, dále stanoví 

frekvenci sběru,  způsoby odstraňování komunálních odpadů z objektu 

nemovitosti a z „veřejných objektů“. Obec v obecně závazné vyhlášce také 

stanoví výši plateb,  které musí hradit občan odpadovým společnostem za 

odstraňování a zneškodňování komunálních odpadů. V případě, že občan třídí  

odpady, platí  menší  poplatky. Polsko je jedinou zemí v EU, ve které je 

původcem komunálního odpadu bezprostředně jeho producent, tedy občan, 

nikoliv obec. Za odpady, které vznikají v objektu nemovitosti  je zodpovědný 

vlastník, spoluvlastník, nájemce nebo správce nemovitosti.  Kapitola 3 zákona 

o pořádku a čistotě na území obce stanoví povinnosti vlastníka nemovitosti.  

Jedná se zejména o povinnost zajištění pořádku a čistoty v objektu 

nemovitosti tím, že zřídí příslušné zařízení určené pro sběr komunálních 

odpadů. Odpady, které vznikají v objektu nemovitosti ,  musí být tříděny a 

podrobnosti  o způsobu třídění odpadů stanoví obec ve vyhlášce o udržení 

čistoty a pořádku.158 Mezi povinnosti vlastníka patří i  udržování chodníku, 

který bezprostředně sousedí s jeho nemovitostí.  Vlastnící nebo správci 

nemovitosti jsou povinni postupovat s  odpady v souladu s předpisy o ochraně 

životního prostředí.  Vlastník nemovitosti je povinen uzavřít smlouvu s 

odpadovou společností, která na území obce zajišťuje sběr a svoz 

komunálního odpadu a má k této činnosti  příslušné povolení od obce. 

Smlouva vymezuje frekvenci sběru a svozu odpadu a na základě této smlouvy 

platí  vlastník nemovitosti  příslušné společnosti, provádějící  na území obce 

sběr a svoz komunálních odpadů, poplatek za komunální odpad, jehož výši  

stanoví obec formou obecně závazné vyhlášky. Podmínky pro udělování 

povolení vymezuje zákon v Art. 7 až 9. Povolení k provozování sběru a svozu 

komunálního odpadu vydává starosta obce nebo města. Návrh na udělení 

povolení musí obsahovat: firmu, sídlo, statutární orgány, dále musí 

vymezovat předmět,  rozsah činnosti, označení technického vybavení, kterým 

subjekt disponuje pro náležité provádění činnosti a dobu, na kterou má být 

povolení uděleno.  V povolení je pak stanovena doba, na kterou se povolení 
                                                           
158 http://www.recykling.edu.pl/pliki/skrypt-czesc_meryt..pdf 
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uděluje, místo provádění sběru komunálního odpadu, stanovení povinnosti  

uzavírání smluv s občany nebo vlastníky nemovitostí apod. Odpadové 

společnosti jsou povinny informovat obec o smlouvách, které uzavřely 

s občany a také podávají výkazy ze své činnosti , ty se týkají zejména 

informací o množství sebraného komunálního odpadu, množství využitého 

odpadu a množství  odstraněného dopadu. Obec vede evidenci těchto smluv a 

současně také kontroluje podané výkazy. V případě, že subjekt nevykonává 

činnost , pro kterou mu bylo povolení uděleno, může mu být povolení 

odebráno orgánem, který jej vydal, tedy obcí.  Provozovat činnost sběru a 

svozu odpadů mohou kromě soukromých podnikatelů také organizace zřízené 

obcí. Ty pak nemusí mít povolení od obce, ale musí splňovat podmínky 

stanovené obcí. Kapitola 5 zákona o udržení pořádku a čistoty v obcích je 

věnována přestupkům na úseku komunálních odpadů. Stanoví zejména pokuty 

pro případ nedodržování povinností  při nakládání s  komunálním odpadem, a 

stanoví také pokuty pro odpadové společnosti , pokud vykonávají činnost bez 

příslušného povolení obce. Kapitola 6 pak obsahuje přechodná a závěrečná 

ustanovení.  

  Současné způsoby nakládání s  komunálními odpady musí splňovat 2 

základní požadavky. Jedná se zejména o soulad se zásadami ochrany 

životního prostředí  a dále také o soulad se zásadami materiálového 

hospodaření s odpady. Zákon o územní samosprávě159 uložil  obcím povinnost 

zajistit  ochranu životního prostředí před znečištěním komunálními odpady.  

V důsledku uložení této zákonné povinnosti vznikla obcím povinnost vytvořit 

samostatné koncepce nakládání s  komunálními odpady při současném 

zohlednění lokálních podmínek. Pojmem „koncepce nakládání s komunálním 

odpadem“ rozumíme komplexní organizační systém, obsahující  technickou 

základnu a také odpovídající ekonomicko-právní mechanismy. Systém 

nakládání s komunálními odpady se skládá z jednotlivých fází: sběru, 

převozu, využívání a zneškodňování odpadu.  Základem nakládání 

s komunálními odpady je pak zejména oddělený sběr jednotlivých složek 
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  Ustawa o samorządzie terytorialnym Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 
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odpadů.160  V současné době funguje na území Polska několik regionálních 

systémů nakládání s komunálním odpadem, které jsou založeny na  spolupráci   

mezi jednotlivými obcemi. Účelem této spolupráce je zejména realizace 

společných cílů v oblasti nakládání s komunálními odpady. Mezi 

nejdůležitější cíle patří zejména závazek snižování množství produkce 

komunálních odpadů, oddělování složek nebezpečných a stavebních odpadů 

z komunálních odpadů, závazky v oblasti zneškodňování a odstraňování 

odpadu, zejména pak ve snižování množství biologicky rozložitelného odpadu 

ukládaného na skládky, a konečně závazky spočívající ve zřizování většího 

počtu kompostáren pro biologický rozložitelné odpady161.   Statistické údaje o 

nakládání s komunálními odpady v Polsku vykazují následující hodnoty.  

V roce 2000 bylo v Polsku vyprodukováno bezmála 11 964 000 tun 

komunálních odpadů.  162 Převažující většina komunálních odpadů byla tvořena 

odpady, které pocházely z domácností, a to až 61%. Přičemž v 52% se jednalo 

o odpady, které mohly být opětovně použity.  V roce 2000 bylo jen 0,1% 

komunálních odpadů vytříděno a následně zrecyklováno, 2% podléhala 

kompostování a až 97% odpadu bylo uloženo na skládky. Do roku 2004 se 

situace nijak výrazně nezměnila a hodnoty z roku 2004 vykazovaly,  že bylo 

vyprodukováno 11 800 000 tun komunálních odpadů. 95% odpadů bylo 

uloženo na skládky, 2,3% byla podrobena kompostování, 0,4% bylo 

podrobeno spalování a pouze 2,5% bylo odděleně sebráno a vytříděno.163 

Důvodem těchto negativních výsledků byly zejména problémy spočívající  

v nedostatku zařízení pro využívání a následné odstraňování odpadů (kromě 

skládkování), nedostatečná informovanost obyvatelstva,  nevyhovující  

technické stavy mnohých skládek, nedostatečná vybavenost pro oddělený sběr 

složek komunálních odpadů apod. V roce 2007 bylo vyprodukováno bezmála 

10 083 000 tun komunálních odpadů, z toho 90% bylo uloženo na skládky,  

5,1% odpadů bylo vytříděno a 3,6% bylo podrobeno kompostování164.  Po 

                                                           
160

 Viz: Rosik/Dulewska, Cz.,: Podstawy gospodarki odpadami, Wydanie trzecie, wydawnictwo naukowe PWN, 
Warszawa, 2005, str.61 an. 
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 Viz: Kurząc, M.,Tora, B., Tajchman, Z.,: Utylizacja odpadόw komunalnych we świetle polityki ekologicznej 
państwa, konference na téma: Recyklace odpadu, Ostrava, 2004 
162

 http://www.euwas.org/content/e273/e828/e1945/e1947/e9095/index_pol.html 
163 http://www.recykling.edu.pl/pliki/skrypt-czesc_meryt.pdf 

164
 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4661_PLK_HTML.htm 
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vstupu do EU se Polsko zavázalo negativní hodnoty nakládání s komunálními 

odpady změnit a tak přijalo řadu závazků. Mezi nejdůležitější závazky patřil  

závazek do roku 2009 zajist it  dostatečný technický stav všech skládek na 

celém území státu,  závazek postupného odstraňování množství černých 

skládek a také v oblasti skládkování se zavázala k postupnému snižování 

množství  odpadů ukládaných na skládky, a to na 75% do roku 2010. 

   Z uvedených statistických čísel však vyplývá, že téměř veškerý komunální  

odpad je stále ukládán na skládky, zpravidla bez předchozího roztřídění.  

Seznam autorizovaných skládek, kde mohou být skládkovány komunální 

odpady, obsahoval ke dni 31. 12. 2005 celkem 764 skládek. Do roku 2007 

měla mít většina těchto skládek integrované povolení IPPC165,  avšak ze zhruba 

500 zařízení, na které se povolení vztahovalo, pouze 200 skládek získalo toto 

integrované povolení. Ve skutečnosti to znamená, že v Polsku je méně než 

30% zařízení, které vyhovují normám EU. V Polsku stále chybí systematický 

přístup k nakládání s odpady a zařízení pro využívání odpadů a recyklaci je 

nedostatek.  Národní plán odpadového hospodářství  je nevýrazným 

dokumentem, ve kterém chybí jasně stanovená strategie kam se má odpadové 

hospodářství  ubírat . Také rozhodovací pravomoci nejsou nijak jasně 

definovány a rozdělují se mezi správní úřady na rozdílných administrativních 

úrovních. Komunální odpad je v Polsku subjektem volného trhu a není tudíž 

v přímé kompeteci  místních úřadů. V současné době je ve Varšavě a okolí 

okolo 80 odpadových společností, které mají povolení a výsledkem je proto 

poměrně nízká kvalita služeb. 166 

 

ODDÍL 3.3 Srovnání polské a české právní úpravy v oblasti  komunálních 

odpadů 

                                                           
165

 Povolení je povinné pro všechny zařízení pro nakládání s odpady a kapacitou příjmu přes 10 tun odpadů za 
den, nebo s celkovým příjmem přes 200 tun za rok 
166

 Srovnej: Jen třetina skládek v Polsku vyhovuje, časopis Odpady, ročník 5/2008, str. 23. 
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  Obsahem této kapitoly je snaha o porovnání systému nakládání 

s komunálními odpady ve dvou evropských zemích, a to v České republice a 

v Polské republice. 

  V Polské republice jsou komunální odpady upraveny zejména ve dvou 

pramenech. Zákon o odpadech z roku 2001 se zmiňuje o komunálním odpadu 

pouze omezeně v ustanoveních, která vymezují „pojem komunální odpad“ a 

pak také v ustanovení Art. 16, který stanoví povinnost obcím vytvořit obecní 

plány nakládání s komunálním odpadem pro celé území obce a povinnost  

zajistit  systém sběru,  třídění, využívání a zneškodňování komunálního dopadu 

pro celé území obce. Zákon o pořádku a čistotě na území obce z roku 1996 má 

relativně samostatnou právní úpravu v oblasti nakládání s komunálním 

odpadem.  

  Na rozdíl od Polské právní úpravy neexistuje v České úpravě samostatný 

zákon o komunálních odpadech a příslušná ustanovení jsou obsažena v zákoně 

o odpadech č. 185/2001 Sb. Zvláštností polské úpravy je i skutečnost,  že 

v Polsku jako v jediné zemi EU, je původcem komunálního odpadu 

bezprostředně jeho producent, tedy občan, nikoliv obec. Za odpady, které 

vznikají v objektu nemovitosti je zodpovědný vlastník, spoluvlastník,  nájemce 

nebo správce nemovitosti .  V české právní úpravě se mezitím za původce 

komunálních odpadů považuje obec v souladu s ustanovením § 4 písm. p) 

zákona o odpadech. Obec se pak stává původcem v okamžiku, kdy fyzická 

osoba odloží odpad na místě k tomu určeném a obec se současně stane 

vlastníkem tohoto odpadu.  

  V Polské úpravě je vlastník nemovitosti,  coby původce komunálního odpadu, 

povinen uzavřít smlouvu s odpadovou společností a na základě této smlouvy 

platí  příslušné společnosti,  provádějící na území obce sběr a svoz 

komunálních odpadů, poplatek za komunální odpad, jehož výši stanoví obec 

na základě obecně závazné vyhlášky. Smlouva vymezuje i frekvenci sběru a 

svozu odpadu. Odpadové společnosti informují obec o počtu smluv, které 

uzavřely s občany a také podávají  výkazy o své činnosti,  týkající se zejména 
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množství sebraného, využitého a také odstraněného komunálního odpadu. 

Obec vede evidenci smluv a kontroluje podané výkazy.  

  V české úpravě není občan původcem odpadu a nevztahují se na něj 

povinnosti původce. Ty se naopak vztahují pouze na obec, která má tak řadu 

povinností. Jedná se např. o povinnost  určit místa, kam mohou fyzické osoby 

odkládat vyprodukovaný komunální odpad, zajisti t  místa, kam mohou fyzické 

osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu apod. Obec stanoví 

formou obecně závazné vyhlášky systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím 

území. Tímto systémem se rozumí určení efektivního počtu sběrových nádob, 

jejich rozmístění v obci, stanovení druhů odděleně sbíraných složek např.  

papír,  plast, sklo apod. Obec uzavírá s příslušnou odpadovou společností  

smlouvu o provozování systému sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Obec také stanoví obecně závaznou 

vyhláškou způsob platby za komunální odpad. Obce mají možnost volit mezi 3 

různými způsoby platby za komunální odpad. Mohou tedy vybírat „místní  

poplatek“ podle § 10 b zákona o místních poplatcích za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu, nebo vybírat „poplatek za komunální odpad“ podle §17a 

zákona o odpadech anebo vybírat úhradu za nakládání s komunálním odpadem 

od občanů na základě „smlouvy“, podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech. 

Vydat obecně závaznou vyhlášku, která stanoví podrobnosti při  nakládání 

s komunálním odpadem na území obce,  je jak v české tak i  v polské právní 

úpravě oprávněna obec.  

  Ačkoliv je Polsko členem EU a platí pro něj  legislativa EU, je stále 

nejrozšířenějším způsobem nakládání s komunálním odpadem jeho 

skládkování,  které představuje okolo 90% komunálního odpadu, zatímco 

v České republice je to okolo 80%. Polsko zatím nemá žádnou spalovnu 

komunálního odpadu, uvažuje se však o vybudování 8 spaloven, ale tyto 

záměry narážejí  na silný odpor obyvatel i  ekologických organizací .167 V české 
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 Viz: Jen třetina skládek v Polsku vyhovuje, časopis Odpady, ročník 5/2008, str. 23. 
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republice naopak máme v současné době 3 spalovny. Jak v české tak i 

v polské republice se však stále setkáváme s nedostatkem zařízení pro 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

              

 

  

 

                                 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

  Odpadové hospodářství vychází ze základních cílů, tj .  ze zásady předcházení 

vzniku odpadů, zásady vyžívání odpadů a zásady odstraňování odpadů. 

Souhrn těchto zásad pak tvoří  hierarchii  odpadového hospodářství , která je  

základem pro celou současnou odpadovou legislativu. Jelikož tvorbě odpadů 

nelze zabránit, zaměřuje se oblast odpadového hospodářství na činnosti  

spojené s využíváním odpadů. V prvé řadě se pak jedná o recyklaci.  V oblasti 

recyklace komunálních odpadů je si tuace poměrně složitější než je tomu třeba 
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u jiných druhů odpadů a to z důvodu specifického obsahu tohoto druhu 

odpadu. Problém také spočívá ve špatných recyklačních službách, 

nedostatečném třídění odpadu občany a hlavně v nedostatečném počtu nádob 

na tříděný odpad, v důsledku kterého až téměř 80% smíšeného odpadu končí 

na skládkách a tím dochází k zatěžování životního prostředí . Zajistit  zlepšení  

této situace by měla zejména důsledná informovanost a osvěta obyvatelstva, 

změna chování občanů ve vztahu k třídění komunálních odpadů, zvýšení počtu 

nádob na tříděný komunální odpad, zlepšení recyklačních služeb a postupné 

zvyšování poplatků za vybrané způsoby odstraňování odpadů. Statistiky 

z posledních let však vykazují, že se situace v oblasti  recyklace komunálních 

odpadu pomalu zlepšuje. 

  Po bližší analýze právní úpravy nakládání s komunálními odpady v České 

republice dojdeme k závěru, že se jedná o ucelenou právní úpravu, která je 

v souladu s evropskými předpisy a je srovnatelná s úpravami v jiných státech.   

Problém odpadové legislativy však můžeme spatřovat v jeho poměrně 

komplikované a nepřehledné úpravě, způsobené jeho neustálými 

novelizacemi.  V současné době se pracuje na nové právní úpravě, která by 

měla valnou část  stávající úpravy přenést do nového zákona, přičemž určité 

oblasti by měla upravit odchylně. Domnívám se, že tento postup je správný, 

jelikož problematika odpadů představuje v dnešní době závažný problém a je 

velmi důležité mít dostatečnou a hlavně vyhovující  legislativní úpravu, která 

by poskytovala pevnou oporu pro nakládání s  komunálním odpadem v praxi. 

Nejvhodnější by bylo, kdyby nový odpadový zákon obsahoval samostatnou 

úpravu pro jednotlivé druhy odpadů, tedy měl by samostatnou část pro úpravu 

komunálních odpadů a samostatnou část  pro nebezpečné odpady. Vhodným 

řešením by také mohlo být zavedení jednotného systému platby za komunální 

odpad, který by odpovídal výši nákladů obce vynaložených na komunální  

odpad, jelikož současně máme 3 způsoby platby za komunální odpad a tato 

úprava se jeví jako poměrně složitá.  

  Za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí , zejména 

efektivního odpadového hospodářství při jímá EU mnohá opaření, která jsou 
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platná na území všech členských států. Právní úprava komunálních odpadů 

v členských státech Evropské unie je tak podrobená evropské legislativě,  

přičemž pravidla regulující nakládání s komunálním odpadem se 

v jednotlivých státech mírně liší.   

  Česká a polská právní úprava mají  řadu shodných prvků, které jsou dány 

zejména společným postojem, jakožto členských státu EU, přičemž některé 

instituty mají  odlišnou úpravu. Zatímco česká úprava obsahuje úpravu 

komunálních odpadů v zákoně o odpadech a v prováděcích předpisech, 

v Polsku jsou komunální odpady obsaženy v odpadovém zákoně jen rámcově a 

podrobnější pravidla pak obsahuje zákon o pořádku a čistotě na území obce. 

Mezi nejvýznamnější odlišnosti pak patří zejména jiné vymezení původce 

komunálních odpadů. V české úpravě je původcem komunálního odpadu obec, 

zatímco v polské úpravě je j ím bezprostředně jeho producent, tedy občan. 

Rozdíl spočívá i  ve způsobu financování. Zatímco v české úpravě má obec 

možnost  zvolit  ze 3 druhů plateb za komunální  odpady, které pak občané 

hradí obci, v Polsku obec stanoví formou obecně závazné vyhlášky částku, 

kterou jsou občané povinni platit  přímo odpadové společnosti zajišťující sběr 

a svoz komunálních odpadů na území příslušné obce, se kterou mají  povinně 

uzavřenou smlouvu. Statist ické údaje vykazují , že zatímco v České republice 

je skládkováno okolo 80% komunálního odpadu, v Polsku je to 90%. Polsko 

také zatím nemá žádnou spalovnu komunálního odpadu, zatímco v ČR máme 

tři spalovny.  

  Dovolují si tedy tvrdit , že česká úprava odpadového hospodářství je na tom 

o poznání lépe, než je tomu v Polské republice. Domnívám se, že česká právní 

úprava je výhodnější a méně komplikovaná oproti polské úpravě zejména 

v tom, že obec, co by původce komunálního odpadu, přebírá zodpovědnost za 

veškeré komunální odpady na území obce a osvobozuje tak občana od 

mnohých povinností . V Polsku také zatím stále chybí systematický přístup 

k nakládání s odpady. 
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PŘÍLOHY 

Tabulka 1.168 

 

Produkce KO 
(kg/obyv./rok) 

1996 2001 2003 2005 2007 

EU 27 zemí 485 522 516 517 522 
EU 15 zemí 520 572 565 558 562 
                                                           
168

 Zdroj eurostat 
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ČR 310(odhad) 273 280 289 294 
SR 275 239 297 289 309 
Polsko 301 290 260 319(odhad) 322(odhad) 
Lotyšško 263(odhad) 302 298 310 377 
Rumunsko 333 345 350 377 379(odhad) 
Litva 400 377 383 376 400 
Slovinsko 590(odhad) 479 418 423 441 
Řecko 337 417 428 438 448 
Maďarsko 468 451 463(odhad) 460 456 
Bulharsko 616 491 499 475 468 
Portugalsko 399 472 447 446 472(odhad) 
Belgie 448 467(odhad) 469(odhad) 482(odhad) 492(odhad) 
Finsko 410(odhad) 466 466 479 507 
Švédsko 385 442 471 482 518 
Estonsko 396 372 418(odhad) 436(odhad) 536(odhad) 
Francie 486 528 513 532 541(odhad) 
Itálie 457 516 524 542 550 
Německo 642(odhad) 633 601 564 564(odhad) 
Velká 
Británie 

512 592 593 585 572 

Španělsko 536 658 655 597 588(odhad) 
Rakousko 517 578 609 620 597 
Nizozemí 563 615 610 624 630 
Malta  413(odhad) 542 581 624 652 
Lucembursko 589 650 684 678 694(odhad) 
Kypr 642 703 724 739 754 
Irsko 542(odhad) 705 736 740 786(odhad) 
Dánsko 619 658 672 737 801(odhad) 
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Legal regime of communal waste disposal 

Summary 

  Waste in present t ime is a highly discussed topic, especially because it  

concerns every person, therefore big attention is paid to it  both on 

international and European levels.  In order to ensure a high level of 

environmental protection numerous are issued to secure an effective waste 

management. On international level treaties are signed and within the 

framework of the European Union numerous regulations and directives are 

issued; these are binding for all Member States. The Czech legislat ion on 

waste is  in accordance with the European and international regulation and is 

incorporated mainly in Act on Waste No. 185/2001 Coll . as amended (in the 

following as well as in many implementing regulations. Waste management is 

based on a hierarchy of aids and priorit ies set out in the EU directives as well  

as in the Act on Waste and is made up of the following principles: -  

Prevention of waste production, - Re-use of waste, - Use of waste by 

recycling, - Ecological removal of waste. The term waste is a basic concept of 

the Act on Waste and is defined as „ every movable thing a person is parting 

with or has the intent or duty of parting with.  Waste can be divided into 

different categories,  and so we distinguish between “hazardous waste” and  

“other waste”.  Municipal waste presents a special category that is  not defined 

by its special characteristics, but by i ts origin. It  is the waste that is produced 

on the territory of a municipality by the conduct of natural  persons excluding 

the waste produced by legal  persons and natural persons entitled to undertake. 

Municipal waste is a heterogenic mixture of different kinds of waste and 

originating from different kinds of activities on the territory of a 

municipality.  As such, it  can be divided into the following groups: -  

household waste and packaging waste, - biological waste, - hazardous 

municipal waste, - high volume waste,  street garbage and waste from the 

marketplaces, waste of undertakings, etc. It  is the municipality that  is  

considered to be the originator of the waste and it  becomes its owner as well  

at the moment when a natural person leaves the waste on a place designated 
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for it .  The municipality, as the originator of the waste has many duties, e.g.  

categorize the waste, ensure the preferential use of waste, and keep an 

evidence of the waste, issuing local laws on the collection, concentration, gathering, 

transport, classification, use and removal of municipal  waste produced on i ts 

territory.  Furthermore, these local laws also determine the means of payment 

for the municipal waste - fees. In the present we distinguish three types of 

fees:  local fee for the operation of system of collection, concentration, 

gathering, transport,  classification, use and removal of municipal waste, fee 

for communal waste and contract based remuneration for the disposal of 

municipal waste. The citizens are obliged to leave waste on the designated 

places of the municipality,  to accumulate it  separately,  classify and hand over 

for use and removal according to the system set by the municipality,  to pay 

the fees for the municipal waste. At the moment when the municipality 

becomes the owner of the waste, number of duties emerges connected to the 

disposal  with municipal waste under what we mean its collection, concentration, 

gathering, buy-out, classification and storage, modification, re-use, transport and removal. An 

important aspect  of waste management is a return system that means the duty 

of the producer of certain products determined by law brought to the market 

to inform the final  consumer about the manner of return of products after 

their expiration date. The return of products is so an important tool that  

transfers the liabil ity for the waste onto the producers and forces them to 

construe (in ideal  case) a fully recyclable product and so make its re-use 

easier. At the moment these products are handed over into the return system 

they are no longer in the regime of municipal waste. They would, however,  

fal l into this category as soon as the citizen would leave it  e.g. at a dustbin.  

The municipalities have, however, a very problematic situation in the case of 

return of products,  as about the possibility of including their collecting 

systems into the return systems the obliged persons (the producers and 

importers of the given products) are deciding. The return of electric products 

in the Czech Republic is provided by several collective systems according to 

the groups of electric appliances. To the most significant belong: AESKOL, 

ELEKTROWIN, ECOLAMP a ECOBAT. Integral parts of municipal waste are 

also the used packages. The packaging industry was the first in the Czech 

Republic that started to apply its responsibility for the products and for this 
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purpose was the integrated packaging system, the EKO-KOM, created in 

1997. This secured the return and recycling of package waste.  The dilemma of 

municipal waste is  in the present a very actual issue,  as we already 

mentioned, it  concerns every municipality and so each and every citizen. 
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