
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Právnická fakulta 

Katedra práva životního prostředí 

 

 

 

 

Jan Sádlo 

 

PRÁVNÍ REŽIM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM 

ODPADEM 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:         

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.    Srpen 2011        



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně za 

použití zdrojů a literatury v ní uvedených, ani jsem ji nevyužil k získání jiného nebo 

stejného titulu.“ 

 

 

V Praze, 20. srpna 2011   ____________________________________ 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji panu JUDr. Michalu Sobotkovi, Ph.D., vedoucímu mé diplomové práce, za 

podnětné připomínky a za častou a účinnou pomoc při zpracování.



- 1 - 
 

Obsah 

Obsah ...................................................................................................................................................- 1 - 

Úvod .....................................................................................................................................................- 3 - 

1. Věcné aspekty komunálního odpadu v ČR a Evropě .....................................................- 6 - 

2. Právní úprava odpadového hospodářství .........................................................................- 8 - 

2.1 Unijní právní úprava odpadového hospodářství ....................................................- 8 - 

2.1.1 Současná unijní úprava odpadového hospodářství.................................... - 10 - 

2.2 Historie československé a české právní úpravy nakládání s odpady .......... - 12 - 

2.2.3 Současný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech .............................................. - 13 - 

3. Pojmy odpad a komunální odpad v české a unijní právní úpravě ........................ - 15 - 

3.1 Pojem odpad ...................................................................................................................... - 15 - 

3.2 Nebezpečný odpad .......................................................................................................... - 17 - 

3.3 Pojem komunální odpad v evropské a české právní úpravě ........................... - 18 - 

3.3.1 Katalog odpadů ......................................................................................................... - 20 - 

4. Obec – původce komunálního odpadu ............................................................................ - 22 - 

4.1 Obecně závazná vyhláška obce stanovující systém nakládání s komunálním 

odpadem ..................................................................................................................................... - 24 - 

4.2 Nakládání s komunálním odpadem .......................................................................... - 25 - 

5. Možnosti platby za komunální odpad.............................................................................. - 28 - 

5.1 Místní poplatek za provoz systému s komunálním odpadem ........................ - 31 - 

5.2 Poplatek za komunální odpad ..................................................................................... - 33 - 

5.3 Smluvní úhrada dle § 17 odst. 5 zákona o odpadech ......................................... - 34 - 

5.4 Shrnutí .................................................................................................................................. - 37 - 

6. Nakládání s vybranými složkami komunálního odpadu .......................................... - 40 - 

6.1 Odpady z obalů – plast, sklo, papír, nápojové kartony ...................................... - 40 - 



- 2 - 
 

6.2 Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) ............................................. - 44 - 

6.2.1 Materiálové a energetické využití BRKO ........................................................ - 46 - 

6.3 Zpětný odběr výrobků .................................................................................................... - 49 - 

6.3.1 Zpětný odběr elektrozařízení.............................................................................. - 51 - 

6.4 Shrnutí .................................................................................................................................. - 53 - 

ZÁVĚR ............................................................................................................................................... - 55 - 

Přílohy .............................................................................................................................................. - 60 - 

Přehled použité literatury ........................................................................................................ - 65 - 

Seznam zkratek ............................................................................................................................. - 68 - 

Abstrakt............................................................................................................................................ - 69 - 

Abstract ............................................................................................................................................ - 71 - 

Klíčová slova (Key words) ........................................................................................................ - 73 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

Úvod 

 S odpadem se v dnešní době setkáváme neustále. Bereme ho jako nutné zlo, 

vedlejší produkt, kterého se chceme zbavit. Vzniká prakticky při všech lidských 

činnostech, které denně vykonáváme. Proto je nutná existence vhodného systému 

pro nakládání s ním, zejména u větších sídelních útvarů. Jistě si každý vybaví 

odpadkovou krizi v Neapoli, kdy se velkoměsto pro nefunkčnost, či dokonce 

neexistenci takového systému ocitlo zavalené odpadky, které mohou být zdrojem 

nemocí a infekcí a tak způsobit hned několik problémů najednou. 

 S problémem velkého množství odpadů se potýkají nejen obyvatelé 

Neapole, ale celý svět. Lidstvo totiž produkuje již více než 14 miliard tun odpadu 

ročně,1 a toto číslo neustále roste. Na jednoho člověka je to více než 2 tuny odpadu 

ročně, což je téměř nepředstavitelné množství. Tento průměr je samozřejmě 

relativní a mají ho na svědomí spíše velké společnosti než běžní občané, ale to na 

věci nic nemění. Jak nárůst množství odpadů zastavit, v lepším případě zajistit jeho 

úbytek, je otázka, kterou se v posledních dekádách začaly zabývat i nejvýznamnější 

mezinárodní organizace, uvědomující si, že odpad začíná být velkým problémem 

moderní doby. OSN za snižování objemu odpadů bojuje na Summitech Země, 

v Agendě 21 doporučuje státům, jak s odpady ekologicky nakládat. Odpad bude 

vznikat i nadále a těžko očekávat, že ve výrazně menším množství. Tudíž je třeba 

naučit se ho využívat co nejefektivněji, lépe, než ho nechat na skládce. Dá se z něj 

získat energie, materiál, dá se znovu využít v hospodářském procesu.  

 Evropská úprava vedle proklamativního stanovení hierarchie nakládání 

s odpady stanovuje i limity, kterých mají dosahovat jednotlivé státy v nakládání 

s odpady, tak, aby odpadovou hierarchii podpořila. Týkají se zejména skládkování 

– čím méně se bude skládkovat, tím více se budou využívat životnímu prostředí 

příznivější způsoby nakládání s odpadem.  

                                                        
1 ŠTURMA, P., a kolektiv. Mezinárodní právo životního prostředí II. část. 1. vydání. Nakl. IFEC, Beroun, 
2008, s. 157. 
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 Komunální odpad tvoří menší část odpadu vznikajícího na území ČR (asi 

15%).2 Týká se každého, ač si to nemusíme uvědomit, je komunální odpad 

každodenní součástí běžného života. Právě proto je třeba u lidí vypěstovat správné 

návyky, jak s tímto odpadem nakládat, jak ho co nejefektivněji využívat. Drtivá 

většina komunálního odpadu zatím končí na skládkách. Ačkoli snahy zákonodárců 

i plány v odpadovém hospodářství si dávají za cíl snižování množství 

skládkovaného odpadu, v posledních letech se podíl na skládky putujícího odpadu 

dokonce zvyšuje. Přitom právě u komunálního odpadu jsou možnosti, jak snížit 

množství skládkovaného odpadu a využívat možnosti stojící v odpadové hierarchii 

výše. Právě těmto možnostem a právním aspektům, které je podporují, se bude 

moje práce také věnovat. 

 Jak již bylo zmíněno, ČR si, podobně jako EU, v Plánu odpadového 

hospodářství (POH) stanovuje pro životní prostředí pozitivní cíle týkající se 

nakládání s komunálním odpadem. Do roku 2010 mělo podle nich být znovu 

využíváno 50% komunálního odpadu, snižovat se mělo i množství skládkovaného 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Nejen, že se nepodařilo tyto plány 

plnit, místo, aby se alespoň množství skládkovaného odpadu snižovalo a znovu 

využitého zvyšovalo, je tomu právě naopak. Proč? V práci se zaměřuji především 

na dvě množstevně silné složky komunálního odpadu. Zatímco u odpadů z obalů 

jsou výsledky třídění a opětovného využívání vynikající, u biologicky 

rozložitelných částí komunálního odpadu tomu tak není. Dále se věnuji zpětnému 

odběru některých výrobků, pro které je kvůli jejich složení nebo proto, že jsou 

znovu dobře využitelné, vytvořen zvláštní režim a součástí komunálního odpadu se 

vůbec nestávají. Pro lepší představu se snažím uvádět číselné údaje a další příklady 

z praxe.  

 V práci se dále v úvodních částech zabývám jak českou, tak evropskou 

úpravou odpadového hospodářství, včetně jejího vývoje v posledních dekádách. Po 

objasnění základních pojmů jako odpad, komunální odpad a nebezpečný odpad 

nechybí ani zdůraznění pozice obce jako původce komunálního odpadu. Část jsem 

                                                        
2 Údaj z www.odpadjeenergie.cz vychází ze Zprávy o životním prostředí ČR. 
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vyhradil také pro vysvětlení a porovnání tří možností plateb za komunální odpad. 

Jejich klady, zápory, a také využití v praxi i s konkrétními příklady. Finanční 

stránka věci je v dnešní době vždy v popředí a i existence a provozování systému 

nakládání s komunálním odpadem něco stojí. V posledních týdnech se spekulovalo 

o možném zvýšení poplatku u kapitační platby; popisuji i dvě další, ne tak 

frekventované metody plateb za komunální odpad. Dá se očekávat i nový 

odpadový zákon, reagující na novou rámcovou směrnici EU. Už byl připraven 

k projednání, divoké zvraty na konci posledního volebního období poslanecké 

sněmovny mu ale nepřály. Dá se ale očekávat, že i nová vláda přijde s novým 

návrhem. Jak by se mohly některé věci, například chápání pojmu klíčového pro 

tuto práci – komunálního odpadu – po přijetí nového zákona změnit, jsem se také 

pokusil nastínit. 

  

  

Text odpovídá právnímu stavu k 1. 6. 2011. 
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1. Věcné aspekty komunálního odpadu v ČR a Evropě 

 Na začátku své práce bych rád, pro lepší představu, uvedl několik 

konkrétních faktů a čísel týkajících se komunálního odpadu na starém kontinentu, 

potažmo v ČR. Již v úvodu bylo řečeno, že ve světě vzniká až 2 miliardy kg odpadu 

na osobu a rok. Komunálního odpadu bylo v Evropě v roce 2008 vyprodukováno 

také těžko uvěřitelných 2,6 miliard tun. Průměrný Čech potom vyprodukoval ze 

všech příslušníků členských států nejméně – 306 kg. Naopak nejvíce, 802 kg na 

hlavu, se komunálního odpadu vyprodukovalo v Dánsku.3 Evropský průměr činil 

524 kg na osobu. Ve srovnání s rokem 2007 byla produkce téměř stejná, 

v horizontu posledních dvanácti let průměr vzrostl přibližně o 50 kg.4,5 

Unijní úprava pro snížení jeho množství stanovila určité limity týkající se 

množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky, 

které se mělo neustále snižovat. Právě tyto složky se totiž dají dále využívat, takže 

by se zvýšilo množství odpadu znovu využitého, což je snaha všech úprav 

odpadového hospodářství. Podle unijních cílů se měl za pět let podíl 

skládkovaného komunálního odpadu snížit o 25%, za osm let o 50%. Dnes už je 

jasné, že tyto limity dodrženy nebyly, jelikož v roce 1995 (který byl pro limity 

výchozí) bylo v EU na skládku vyvezeno 279 tun komunálního odpadu na hlavu, a 

v roce 2003 to bylo 225 tun na osobu, tedy stále přes 80%.6 Podobné cíle, rovněž 

neúspěšně, si dává i POH ČR.  

I dlouhodobá čísla z ČR ukazují, že komunálních odpadů vzniká víceméně 

stále stejně, či se jejich množství spíše zvětšuje, a očekávat v budoucnu propad 

nelze. V roce 2008 připadlo na jednoho obyvatele ČR podle údajů MŽP 422 kg 

komunálního odpadu.7 Za poslední léta dochází v tomto množství opravdu jen 

                                                        
3 Viz Příloha č. 2. 
4 Údaje Eurostatu o komunálním odpadu. Dostupné na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
page/portal/waste/data/sectors/municipal_waste. 
5 Viz příloha č. 2. 
6 Údaje Eurostatu. Dostupné na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-06-
001/EN/KS-EI-06-001-EN.PDF, str. 155-157. 
7 Údaje Eurostatu hovoří o 306 kg na osobu. Může to být způsobeno tím, že každá statistika 
zahrnuje do komunálního odpadu něco jiného. Já budu využívat čísla MŽP zveřejňovaná ve Zprávě o 
ŽP. 
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k minimálním změnám. Velká většina tohoto odpadu končí na skládkách. Člověk je 

především spotřebitel a očekávat, že spotřebovávat přestane, se nedá, ani kdyby 

mu to doporučovaly všechny televizní stanice a další osvětové akce. Bez zásahu do 

nejrůznějších podnikatelských, ale i lidských svobod se proto dá očekávat, že 

odpadů méně vznikat nebude. 

Reálným cílem, který si také dává Plán odpadového hospodářství (POH) 

z roku 2003 (pro roky 2003 – 2013), je zvýšit poměr znovu využitého odpadu 

k jeho celkovému množství. POH stanovil jako hlavní cíl zvýšit materiálové využití 

komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. Toho se 

dosáhnout zdaleka nepodařilo. Podle údajů ze Zprávy o životním prostředí zůstává 

podíl skládkovaného komunálního odpadu stále okolo 75 až 80%, přičemž 

produkce komunálního odpadu zůstává v posledních letech téměř stejná.8,9 

Ovšem jen konstatovat, že plány se plnit nedaří a dařit ani nebude, nelze. 

V nakládání s odpady z obalů jsou obyvatelé ČR premianti, ale například v práci 

s biologicky rozložitelnými složkami je situace opačná. Proto se v závěru práce 

zaměřím na tyto jednotlivé komodity a pokusím se zjistit, proč jsou mezi výsledky 

v nakládání s nimi takové rozdíly. 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008, str. 159. Dostupné na: www.mzp.cz. Viz Příloha č. 1. 
9 Viz Příloha č. 3. 
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2. Právní úprava odpadového hospodářství 

2.1 Unijní právní úprava odpadového hospodářství 

Mezinárodní právo životního prostředí nechává problematiku komunálního 

odpadu stranou, z odpadové problematiky se věnuje zejména nebezpečnému 

odpadu a jeho kontrole. Příkladem je třeba Basilejská úmluva o kontrole pohybu 

nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování z roku 1989.10 

Dalšími mezinárodními dokumenty, které se týkají problematiky odpadů, jsou 

například Agenda 21 nebo Úmluva z Bamaka.  

Úprava komunálního odpadu je ponechána na jednotlivých státech. Pro 

členské státy Evropské unie je závazné také unijní právo, pro které je odpadová 

politika jednou z priorit a které hraje v právních úpravách jednotlivých států 

důležitou roli. Výrazně ovlivňuje vnitrostátní legislativu, jak v členských, tak 

v kandidátských státech. Někdy vyvstává dokonce otázka, zda má národní 

zákonodárce ještě možnost sám zasáhnout do norem životního prostředí, nebo zda 

se tvorba těchto norem zúžila jen na transpozici unijního práva.11 Nejinak tomu je i 

u odpadového hospodářství. To je v rámci EU poněkud citlivé téma, protože se 

úzce dotýká společného trhu, na odpady se dá pohlížet také jako na zboží. Omezení 

v nakládání s ním jsou proto do jisté míry omezením určitých ekonomických 

svobod, jinak v EU chráněných.12 Takové omezení je však plně v souladu s principy 

nejvyšší ochrany nebo integrované ochrany,13 které EU prosazuje v ochraně 

životního prostředí, potažmo v odpadovém hospodářství.  

                                                        
10 Cílem úmluvy je snížení objemu nebezpečného odpadu jdoucího přes hranice států, a kontrola 
tohoto odpadu. Nebezpečný odpad má být neustále monitorován, jeho množství se má snižovat a 
jeho likvidace má probíhat v souladu s principy ochrany životního prostředí, a to nejlépe v blízkosti 
jeho zdroje. 
11 DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání. Nakl. C. H. Beck, Praha, 2010, s. 
149. 
12 KRUŽÍKOVÁ, E., ADAMOVÁ, E., KOMÁREK, J. Právo životního prostředí Evropských společenství. 
Nakl. Linde, Praha, 2003, s. 265. 
13 Princip integrované ochrany znamená, že se k dopadům na životní prostředí musí přihlížet i při 
navrhování a provádění ostatních politik EU. Je považován za vůbec nejdůležitější princip politiky 
ochrany životního prostředí v EU. 
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Problematika odpadů je dlouhodobě jedním z hlavních bodů evropské 

politiky životního prostředí, respektive jeho ochrany. Začala se, podobně jako na 

mezinárodní úrovni, prosazovat v šedesátých a zejména sedmdesátých letech 

minulého století. V roce 1973, rok po konání Stockholmské konference, byl přijat 

První akční program, který stanovil zásady a priority politiky životního prostředí 

ES, později EU. Každý program vždy obsahuje i konkrétní cíle pro odpadové 

hospodářství pro určité časové období.  Aktuálním programem je Šestý akční 

program EU pro životní prostředí (pro roky 2002-2012), vydaný jako rozhodnutí 

Rady 1600/2002/ES. Vedle ochrany klimatu a biodiverzity jsou podle něj prioritou 

v politice životního prostředí právě odpady. Cílem pro členské státy je zejména 

snížit objem produkovaných odpadů, ale i podpora opětovného využití namísto 

skládkování, prevence vzniku odpadu nebo osvěta veřejnosti.14 Všechny tyto cíle se 

týkají i komunálního odpadu. Dbát by se mělo jak na kvantitu – snížení produkce 

odpadů, tak i na jejich kvalitu – co nejnižší produkce nebezpečných odpadů a 

naopak co nejvyšší míra jejich další využitelnosti. Důležitost odpadové politiky pro 

EU se odráží i v množství předpisů zabývající se odpady.  

První „odpadová“ směrnice je z července roku 1975. Rámcová směrnice 

75/442/EHS o odpadech byla přijata v rámci harmonizace právních předpisů. 

Členské státy si totiž často vnitrostátně upravily regulaci odpadů dříve, než byla 

ochrana životního prostředí zahrnuta do cílů Evropského společenství, a jejich 

rozdílné úpravy byly s to narušovat společný trh, alespoň podle názoru Rady.15 

Kromě definice odpadu (viz Kapitola 3.1) směrnice stanovila hierarchii způsobů 

nakládání s odpady. Podobné hierarchie se uplatňují stále a pro nakládání 

s odpadem, a tím i komunálním odpadem, mají velmi důležitou roli, když právě 

podle hierarchie by měl každý původce postupovat s tím, že ideální je vzniku 

odpadů předcházet.  

                                                        
14 Rozhodnutí EP a Rady č. 1600/2002/ES, čl. 8 - Cíle a prioritní oblasti činnosti pro udržitelné 
využívání a nakládání s přírodními zdroji a odpady. 
15 Úvodní ustanovení směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech 
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Směrnice Rady 75/442/EHS byla několikrát změněna a nakonec znovu 

publikována v kodifikované podobě jako směrnice 2006/12/ES, která ale neplatila 

dlouho a v roce 2010 byla nahrazena novou rámcovou směrnicí o odpadech. 

2.1.1 Současná unijní úprava odpadového hospodářství 

Nově, s účinností od 10. 12. 2010, upravuje odpadové hospodářství rámcová 

směrnice Rady č. 98/2008/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. Kromě 

dosavadní směrnice 2006/12/ES o odpadech, ruší i směrnici o nebezpečných 

odpadech (91/689/EHS) a směrnici o nakládání s odpadními oleji 

(75/439/EHS).16 V definicích základních pojmů se příliš neliší od předešlých, 

přináší některé nové definice, jako například předcházení vzniku odpadů. To jsou 

podle ní opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly 

odpadem, která omezují množství odpadu (a to i prostřednictvím opětovného 

použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků), nepříznivé dopady 

vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví nebo obsah škodlivých látek 

v materiálech a výrobcích (Čl. 3 odst. 12 směrnice 2008/98/ES). Definovány jsou i 

další body z hierarchie odpadového hospodářství – příprava k opětovnému použití, 

opětovné použití nebo recyklace.  

Hierarchie způsobů nakládání s odpady je zachycena v článku 4 takto: 

 předcházení vzniku odpadů 

 příprava k opětovnému využití 

 recyklace  

 jiné, například energetické využití 

 odstranění. 

 

Odstranění by mělo přijít na řadu až jako poslední varianta poté, co byla co 

největší část odpadů využita jinak. Bohužel, v mnoha členských státech je situace 

jiná a je skládkováno stále příliš velké množství odpadu. Nedaří se naplňovat ani 

                                                        
16 Čl. 41 směrnice 2008/98/ES. 
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limity, které EU stanovila pro skládkované množství komunálního odpadu (viz 

Kapitola 1). Úkolem členských států je přijmout taková opatření, která zajistí, aby 

byla hierarchie dodržována. 

Odpady, s ohledem na svůj negativní dopad na životní prostředí, jsou 

upraveny i dalšími směrnicemi. Ty se zabývají zejména různými druhy odpadů 

nebo konkrétními procesy, které se k odpadům vztahují. Jsou to například 

směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů nebo směrnice upravující nakládání 

s elektronickým odpadem (2002/96/ES). 

Komunální odpad je definován ve Směrnici Rady 99/31/ES o ukládání 

odpadů na skládky.  Týkají se ho i další směrnice. Směrnice Rady 89/429/EHS, o 

snižování znečišťování ovzduší ze stávajících spaloven komunálního odpadu se 

zabývá zejména technickými parametry, směrnice Rady 89/369/EHS pak 

upravuje předcházení znečišťování ovzduší z nových spaloven komunálního 

odpadu. 

 Odpady jsou v rámci EU roztříděny do kategorií pomocí Evropského 

katalogu odpadů, který je stanoven rozhodnutím Komise 2001/118/ES s účinností 

od 1. 1. 2002. Komunální odpad je v něm uveden pod číslem 20, přičemž v anglické 

verzi je používán termín „Municipal waste“. Pod tímto pojmem jsou v Katalogu pod 

číslem 20 vedeny odpady z domácností a podobný živnostenský, průmyslový 

odpad a odpad z úřadů, včetně složek z odděleného sběru.17 Zařazení věci nebo 

látky do Katalogu však není podmínkou, aby se mohla stát odpadem. Podle 

judikatury SDEU slouží tento seznam spíše jako ilustrace toho, co může nebo 

nemůže odpadem být, důležitějším je jednání držitele a jeho vůle se věcí nebo látek 

zbavit.18 Evropskému katalogu odpadů a jeho definici komunálního odpadu ve 

srovnání s českou úpravou se blíže věnuji v kapitole 3.3. 

                                                        
17 Příloha Rozhodnutí Komise 118/2001/ES, číslo 20. 
18 SOBOTKA, M. Odpad: opravdu pouze věc movitá? V: DAMOHORSKÝ, M. (edit): Pocta Doc. JUDr. J. 
Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám, PFUK Praha, s. 167. 
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2.2 Historie československé a české právní úpravy nakládání 

s odpady 

Před rokem 1989 nebyla problematika odpadů, podobně jako další věci 

týkající se životního prostředí, upravena vůbec. Prvně bylo nakládání s odpady 

regulováno uceleným zákonem v roce 1991. Zákon Federálního shromáždění 

České a Slovenské Federativní Republiky č. 238/1991 Sb., o odpadech, byl účinný 

od 1. 8. 1991. Text zákona nebyl obsáhlý. Odpad byl definován jako „věc, které se 

chce její majitel zbavit, nebo též movitá věc, jejíž odstranění nebo zneškodnění je 

nutné z hlediska péče o zdravé životní podmínky a ochrany životního prostředí.“ 

Komunálnímu odpadu byl v zákoně věnován jen jeden odstavec. V § 2 odst. 7 

zákona, který upravuje původce odpadů, je stanoveno, že za původce komunálního 

odpadu se považuje obec. Definici zákon neobsahoval. Tento předpis, spolu 

s prováděcími předpisy, nastolil rámec úpravy odpadového hospodářství v České 

republice.  

 Zákon č. 238/1991 Sb. byl nahrazen zákonem číslo 125/1997 Sb., o 

odpadech. V něm byl odpad popsán jako movitá věc, která se pro vlastníka stala 

nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na 

základě zvláštního právního předpisu. Zákon již také obsahuje definici pojmu 

komunální odpad.  

 Komunální odpad byl definován jako veškerý odpad vznikající na území obce 

při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena 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 komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně 

hřbitovů (§ 2 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech). Ustanovení obsahovalo i 

negativní vymezení, za komunální odpad se nepovažují odpady vznikající u 

právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. K zákonu bylo vydáno 

několik vyhlášek ministerstva životního prostředí. Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., 

kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, známá jen jako 

Katalog odpadů, obsahovala v příloze č. 1 skupinu Odpady komunální a jim 
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podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně získaných 

složek těchto odpadů. Katalog byl vytvořen pro další přiblížení evropskému právu.  

I zákon o odpadech z roku 1997 byl poměrně rychle nahrazen. Hlavním 

důvodem byl především nesoulad zákona s předpisy ES – ačkoli zákon z roku 1997 

už byl koncipován tak, aby v maximálně možné míře splňoval požadavek 

kompatibility s předpisy Evropského společenství. Přesto ale následná analýza 

jejich vzájemného souladu ukázala řadu závažných rozdílů a nepřesností, které 

bylo nutno v procesu příprav na přijetí do EU odstranit.19 Nový zákon o odpadech 

byl přijat a publikován pod č. 185/2001 Sb. Stal se třetím zákonem upravujícím 

odpadové hospodářství v poměrně krátké době.  

2.2.3 Současný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech20 byl schválen v Poslanecké sněmovně 

15. května 2001 a účinný je od 1. 1. 2002. Prošel již desítkami novelizací, poprvé 

ještě před nabytím účinnosti (zákon o obalech). Množství úprav neprospěje 

žádnému předpisu, podobně i zákon o odpadech v jejich důsledku ztratil na 

přehlednosti.  

 Tak jako evropská úprava odpadového hospodářství, i zákon o odpadech 

má za cíl zejména předcházení vzniku odpadů a tím chránění životního prostředí. 

Ustanovení § 9a zákona o odpadech stanovuje hierarchii nakládání s odpady takto: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d)  jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e)  odstranění odpadů.  

                                                        
19 Z důvodové zprávy vládního návrhu č. 705/2000, zákona o odpadech, str. 60; Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=705&CT1=0. 
20 Celý název: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Preventivní opatření k předcházení vzniku nebo opětovného využití ale nejsou 

příliš podrobně upravena, není jim věnována velká pozornost, zákon směřuje spíše 

k zajištění řádného nakládání s odpady, zejména odstraňování.21 Kromě 

respektování evropských směrnic využili zákonodárci jako vzor také platné právní 

úpravy Německa či Rakouska.22 Připraven byl již i návrh nového zákona o 

odpadech. Současný, mnohokrát novelizovaný a ne zcela přehledný, se zdál MŽP 

nedostatečný, a tak připravilo nový návrh.23 V roce 2009 ho také dalo do veřejné 

diskuze. Tehdejší ministr životního prostředí Bursík k zákonu při jeho prezentaci 

poznamenal: "Odpady a nakládání s nimi se bytostně dotýkají každého občana. Nový 

zákon lidem usnadní třídění, zvýhodní využití odpadu před jeho skládkováním, 

zjednodušuje administrativu, aktivněji předchází nelegálnímu nakládání s odpady. 

Ekologické chování se lidem musí vyplatit - kdo třídí, ušetří."24 Vzhledem 

k bouřlivým událostem na konci minulého volebního období ale nestihl projít 

legislativním procesem. 

 

 

 

 

                                                        
21 DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání. Nakl. C. H. Beck, Praha, 2010, s. 
429. 
22 ŘÍMANOVÁ, D. Zákon o odpadech včetně prováděcích předpisů s výkladem. 4. aktualizované a 
doplněné vydání. Nakl. Polygon, Praha, 2005, s. 117 
23 Blíže v časopise Odpady 3/2009. Dostupné na: odpady.ihned.cz/c4-10066050-35507110-
E00000_d-novy-zakon-veli-k-vyssimu-podilu-recyklace. 
24 Nový zákon velí k vyššímu podílu recyklace. Odpady. Dostupné na: odpady.ihned.cz/c4-10066050-
35507110-E00000_d-novy-zakon-veli-k-vyssimu-podilu-recyklace. 
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3. Pojmy „odpad“ a „komunální odpad“ v české a unijní právní 

úpravě 

3.1 Pojem odpad 

 Pro tuto práci je klíčovým pojmem komunální odpad. Proto musím věnovat 

prostor i pojmu odpad, který je v rámci odpadového hospodářství asi nejdůležitější 

a z kterého vychází i pojem komunální odpad, když i podle termínů je vidět, že jde 

o „odpad s přívlastkem“, s nějakými speciálními vlastnostmi. V rámci EU panují 

snahy o společnou terminologii, přesto mezi jednotlivými státy stále existují 

rozdíly.25 

Aktuální směrnice Rady č. 98/2008/ES o odpadech a o zrušení některých 

směrnic, definuje v čl. 3 bodu 1) jako jakoukoli látku nebo předmět, kterých se 

držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich 

zbavil. Příliš se neliší od předchozích definic, ačkoli od prvního vymezení pojmu 

odpad v Rámcové směrnici uplynulo již 35 let. Je proto oprávněné domnívat se, že 

tato definice je tím nejlepším řešením, jak odpad definovat.26 Aplikace pojmu ale 

není vždy bezproblémová, jak ukazuje i bohatá judikatura ESD. Definice spojuje 

vznik odpadu s jednáním držitele odpadu, nikoli vlastníka, a obsahuje jak 

subjektivní, tak objektivní možnost vzniku odpadu. Současná definice v českém 

právu je unijní velmi podobná, obsahuje jak subjektivní, tak objektivní část. 

 V ČR je pojem odpad definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech. „Odpad je 

každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 

přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“ Na 

rozdíl od obou předešlých odpadových zákonů27 již nespojuje odpad s jednáním 

vlastníka, ale s jednáním jakékoli osoby. Je to praktické, neboť odpad může vznikat 

                                                        
25 HRUŠOVÁ, I. Problematika nakládání s komunálním odpadem. České právo životního prostředí, 
č. 1/2004, s. 23. 
26 SOBOTKA, M. Odpad: opravdu pouze věc movitá? V: DAMOHORSKÝ, M. (edit): Pocta Doc. JUDr. J. 
Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám, PFUK Praha, s. 166. 
27 Definice odpadu z těchto zákonů viz kapitola Historie české a československé právní úpravy 
nakládání s odpady. 
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i ve chvíli, kdy má věc ve své moci jiná osoba, než vlastník. Dle definice může být 

odpadem jen movitá věc, nikoli nemovitost.28 Při takovém výkladu tedy odpadem 

není kontaminovaná půda, ale její oddělená – například vybagrovaná – část už 

ano.29 Posun v chápání odpadu jen jako movité věci naznačil ESD v případu Van de 

Walle30, kdy je dle soudní interpretace možné za odpad chápat i kontaminovanou 

část pozemku, který je nutné kvůli ochraně zdraví a životního prostředí sanovat. 

Důležité v takové chvíli není, zda je kontaminovaná půda oddělená od pozemku, 

ale povinnost držitele se těchto látek zbavit.31 O kontaminované půdě definitivně 

rozhodla nová rámcová směrnice, která potvrdila původní chápání pojmu, kdy 

kontaminovanou půdu za odpad nikdo nepovažoval.32  

Další důležitým prvkem, vedle nahrazení jednání vlastníka jakoukoli 

osobou, je přítomnost objektivní charakteristiky odpadu v definici. Dříve byl vznik 

odpadu spojován v podstatě jen se subjektivní vůlí vlastníka, který věc odkládá ve 

chvíli, kdy je pro něj nepotřebná. Stávající definice už reflektuje i situaci, kdy 

existuje veřejný zájem na tom, aby se věc odpadem stala („...nebo povinnost se jí 

zbavit“). Odpad tedy nyní vzniká při splnění jednoho z kritérií, buďto na základě 

subjektivního vztahu osoby k movité věci (zbavuje se věci nebo má úmysl se jí 

zbavit), nebo objektivně stanovené povinnosti (povinnost zbavit se věci).33 Kdy 

tato povinnost nastává, je určeno v § 3 odst. 4 zákona o odpadech.  Zbavení se 

odpadu zákon přímo nedefinuje. Jsou demonstrativně vymezeny některé případy 

zbavování se odpadu, které by měly zabránit vzniku pochybností. K zbavení se 

dochází, předá-li osoba movitou věc k využití nebo odstranění nebo předá-li ji 

                                                        
28 Zato může být odpadem téměř každá movitá věc. Skupina Q 16 přílohy 1 zákona o odpadech totiž 
zahrnuje jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do ostatních skupin, jde tedy o kategorii 
zbytkovou. Zvíře či jeho tělo odpadem není, ačkoli podle českého právního řádu je zvíře věcí. 
29 JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy. 
2. aktualizované vydání. Nakl. Linde, Praha, 2005, s. 16. 
30 Případ C-1/03. 
31 SOBOTKA, M. Odpad: opravdu pouze věc movitá? V: DAMOHORSKÝ, M. (edit): Pocta Doc. JUDr. J. 
Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. Nakl. Vodnář, Praha, 2007, s. 169. 
32 Čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 98/2008/ES. 
33 DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání. Nakl. C. H. Beck, Praha, 2010, s. 
432. 
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osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. Odstranit věc může i osoba, která 

se jí zbavuje, pokud je sama oprávněnou osobou.34 

3.2 Nebezpečný odpad 

 Odpady se dále dělí na kategorie. Základním dělením podle zákona o 

odpadech je rozdělení odpadů na odpady nebezpečné a odpady ostatní. 

Nebezpečný odpad představuje vyšší riziko pro životní prostředí a pro člověka 

samotného, proto je třeba s ním nakládat jinak než s ostatními odpady a 

minimalizovat riziko jakýchkoli škod. Nebezpečné látky v přírodě mohou často 

způsobit nenávratné změny, proto je třeba s nimi nakládat zvlášť opatrně. Odpad 

komunální je pak mezi odpady zvláštní a specifickou kategorií, která není určena 

svými vlastnostmi, ale způsobem vzniku. 

V současné době je nebezpečný odpad definován zákonem o odpadech jako 

odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 

k tomuto zákonu (například výbušnost, hořlavost, dráždivost). Za nebezpečné jsou 

považovány rozpouštědla, kyseliny nebo pesticidy, právě pro svou větší rizikovost 

pro člověka i životní prostředí. Zákon dále vymezuje případy, kdy je stanovena 

povinnost zařadit odpad do kategorie nebezpečný odpad. Takových je několik. 

Odpad musí být zařazen jako nebezpečný, je-li uveden v příloze č. 2 k vyhlášce 

ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů. Dále je odpad nebezpečný i v případě, že je smíšen nebo 

znečištěn některou složkou uvedenou v příloze č. 5 zákona nebo některým 

z nebezpečných odpadů z Katalogu odpadů, nebo pokud má některou 

z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. Pro to, aby 

musel být odpad zařazen jako nebezpečný, stačí, aby vykazoval jednu vlastnost 

uvedenou v příloze. 

                                                        
34 JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy. 
2. aktualizované vydání. Nakl. Linde, Praha, 2005, s. 16 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha2.aspx
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 Výjimkou je směsný komunální odpad, který i v případě, že je smíšen nebo 

znečištěn s nebezpečným odpadem, a tím by splňoval podmínky pro zařazení mezi 

nebezpečné odpady, nemusí být mezi nebezpečné odpady zařazen a nemusí se 

s ním jako s nebezpečným nakládat35  

Nebezpečného odpadu bylo v roce 2009 v ČR vyprodukováno 1,51 milionů 

tun, 6,2% z celkového množství odpadů. Za několik posledních let je toto množství 

stále skoro stejné. Podle statistik se 30% nebezpečných odpadů recykluje, 13% 

využije jako palivo, ostatní se upravují pro další využití nebo odstraňují.36 

V komunálním odpadu tvoří nebezpečný odpad zanedbatelnou část, průzkumy 

hovoří vždy nejvýše o 1 procentu.37 

3.3 Pojem komunální odpad v evropské a české právní úpravě 

V rámci evropské legislativy je komunální odpad definován ve Směrnici 

Rady 99/31/ES o ukládání odpadů na skládky. Komunálním odpadem se podle ní 

rozumějí odpady z domácností a rovněž ostatní odpady obdobné povahy nebo složení 

jako odpady z domácností.38 

 V evropském katalogu odpadů (2001/118/ES) je pak komunální odpad 

označen jako „municipal waste.“ Tato kategorie je označena číslem 20 a obsahuje 

odpady z domácností a podobný živnostenský, průmyslový odpad a odpad z úřadů, 

včetně složek z odděleného sběru. Odpad z domácností je společným prvkem 

v definici komunálního odpadu u všech členských států, ačkoli definice se liší.39 

V českém Katalogu odpadů, vycházejícím z katalogu evropského, je komunální 

odpad uveden také pod číslem 20. Skupina je pojmenovaná Komunální odpady 

(odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 

                                                        
35 Podle § 6 odst. 3 zákona o odpadech. 
36 Data Českého statistického úřadu.  
    Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/tab/AB00264876. 
37 Údaje VÚV T.G.M., dostupné na: http://www.odpadovyhospodar.cz/?str=komunalniOdpad 
38 Čl. 2 písm. b) Směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadů. 
39 Více na stránkách MŽP www.mzp.cz. Dostupné na: http://www.mzp.cz/ris/ekodisk-
new.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/3b95659a3e125b03c1257233003b450e/$FILE/
OF%2004_2004.pdf. 
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z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. Tedy naprosto přesně (v případě, že 

přijmeme rovnici „municipal waste = komunální odpad“), jako v evropské verzi, se 

kterou je český Katalog na první pohled plně kompatibilní. 

 Označení v katalogu však neodpovídá definici podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech. Ten komunální odpad definuje v § 4 odst. 1 písm. b). „Komunálním 

odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob 

a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání.“ Této definici by v anglickém jazyce neodpovídal pojem „municipal 

waste“, ale spíše „household waste“, domovní odpad.40 Definice dle evropského i 

českého katalogu je širší, zahrnuje navíc podobný odpad z živností, průmyslu a 

úřadů. 

Zákon ve své definici na Katalog odpadů odkazuje, komunálním odpadem 

tak mohou být pouze odpady zařazené v něm do skupin 15 a 20.41 Komunální 

odpad představuje vedle odpadů nebezpečných a ostatních samostatnou a 

specifickou kategorii odpadů sui generis. Není definován svými zvláštními 

vlastnostmi, ale způsobem vzniku.42 Jedná se o odpad vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob, které nejsou oprávněny k podnikání. Odpad, který by jinak 

komunálním byl – a je tedy jako komunální uveden v Katalogu odpadů – ale vzniká 

při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 

označuje zákon o odpadech jako odpad podobný komunálnímu odpadu.43 S tím se 

v praxi nakládá tak, že právnické nebo fyzické podnikající osoby, které ho 

produkují, mohou na základě smlouvy využít obecní systém nakládání 

s komunálním odpadem, přičemž ho třídí a zařazují podle Katalogu odpadů 

v souladu se systémem stanoveným obcí. Pokud systém nevyužijí, vytřídí z odpadu 

                                                        
40 HRUŠOVÁ, I. Problematika nakládání s komunálním odpadem. České právo životního prostředí 
č. 1/2004, s. 34 nebo VRBOVÁ, M: Co je to komunální odpad, Odpady, 7-8/2010, s. 10-11. 
41 JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy. 
2. aktualizované vydání. Nakl. Linde, Praha, 2005, s. 20. 
42 DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání. Nakl. C. H. Beck, Praha, 2010, s. 
432. 
43 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech. 
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podobného komunálnímu nebezpečné a využitelné složky a zbylou směs zařadí 

jako směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01. 

3.3.1 Katalog odpadů 

 Jak již bylo zmíněno, komunální odpad je blíže specifikován v prováděcím 

právním předpise č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Ten se velmi podobá 

evropskému katalogu odpadů, také dělí odpad do 20 kategorií, přičemž komunální 

odpad je uveden pod poslední číslem 20. Kategorie 20 se jmenuje Komunální 

odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 

odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. V rámci skupiny 20 je 

komunální odpad rozdělen do 3 podskupin. První jsou složky z odděleného sběru 

(kromě odpadů uvedených ve skupině 15), druhou odpady ze zahrad a parků 

včetně hřbitovního odpadu a třetí, zbytkovou podskupinou, ostatní komunální 

odpady. Komunálním odpadem podle katalogu může být v podstatě jakákoli 

movitá věc, umožňuje to podskupina 20 03 99, nazvaná „Komunální odpady jinak 

blíže neurčené.“ Jde tedy o zbytkovou kategorii, podobnou třeba skupině Q 16 

z přílohy č. 1 zákona o odpadech. Při zařazování odpadů se dle Katalogu do 

skupiny komunální odpad zařadí i odpady mající charakter komunálního odpadu, 

které vznikly při nevýrobní činnosti právnických osob, např. ve školách nebo 

kancelářích. Jak již bylo zmíněno v podkapitole o pojmu komunální odpad (3.3), 

český Katalog odpadů vychází z definice komunálního odpadu v katalogu 

evropském, definice komunálního odpadu v zákoně o odpadech však je od obou 

katalogů naprosto odlišná a jinak koncipovaná. 

 Katalog obsahuje i nesrovnalost se zákonnou definicí, když v podskupině 

ostatní komunální odpady je uveden mimo jiné odpad z tržišť, který však dle 

zákonné definice komunálním odpadem není, protože vzniká při podnikatelské 

činnosti, ať už fyzických, nebo právnických osob.44 Pro zajištění souladu mezi 

Katalogem a zákonnou definicí komunálního odpadu by se, při zachování 

                                                        
44 HRUŠOVÁ, I. Problematika nakládání s komunálním odpadem. České právo životního prostředí 
č. 1/2004, s. 34. 

http://www.eurochem.cz/files/eko/katalog_odpadu/katalog_odpadu20.htm
http://www.eurochem.cz/files/eko/katalog_odpadu/katalog_odpadu20.htm
http://www.eurochem.cz/files/eko/katalog_odpadu/katalog_odpadu20.htm
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kompatibility s evropskou definicí, mohlo uvažovat o změně označení tohoto 

druhu odpadu, například pojmem domovní odpad. Návrh nového zákona o 

odpadech z roku 2010, který nestihl před volbami projít legislativním procesem, 

zachovával pojem komunální odpad, ale obsahoval již i pojem domovní odpad. 

Definice dle návrhu zněla: Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území 

obce při činnosti fyzických osob uvedený jako komunální odpad v Katalogu odpadů a 

rovněž odpad podobný komunálnímu odpadu uvedený jako komunální odpad 

v Katalogu odpadů pocházející z činnosti právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání, pokud jsou tyto osoby zapojeny do systému obce 

k nakládání s komunálním odpadem. Dále byl komunální odpad v návrhu rozdělen 

do dvou kategorií – domovní odpad (komunální odpad z domácností) a komunální 

odpad živnostenský (odpad z nevýrobní činnosti právnických osob a podnikajících 

fyzických osob).45  

 Tím by se terminologie velmi přiblížila například německé právní úpravě, 

kde se u domovního odpadu setkáme s pojmy Abfälle aus privaten Haushaltungen 

(odpady ze soukromých domácností) a Abfälle aus anderen Herkunfstbereiten 

(oblasti z jiných oblastí původu; zejména tedy odpady ze živností).46 Zároveň by 

více reflektovala praxi, kdy odpady z drobných živností, obchodů nebo služeb 

(„živnostenské odpady“) jsou odkládány na místa určená jen pro občany 

nepodnikatele, navíc se dle Katalogu jako komunální odpad stejně zařazují. 

Uvidíme, zda bude v nejbližší době opravdu přijat nový odpadový zákon a zda se 

terminologie vydá tímto směrem. 

 

 

 

                                                        
45 Návrh zákona o odpadech z roku 2010, § 3 – Základní pojmy. Dostupné na: 
http://www.komora.cz/; obdobně také VRBOVÁ, M.: Co je to komunální odpad, Odpady, 7-8/2010, 
s. 10-11. 
46 Ust. § 13 německého zákona o odpadech (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz – KrW-/AbfG), 
dostupné na www.juris.de. O německém pojmosloví více v: Hrušová, I. Problematika nakládání 
s komunálním odpadem. České právo životního prostředí č. 1/2004, s. 26-32. 



- 22 - 
 

4. Obec – původce komunálního odpadu 

Významnou, lépe řečeno hlavní, úlohu má v problematice nakládání 

s komunálním odpadem obec. Už zákon o odpadech z roku 1997 spojoval 

komunální odpad s obcí, aby zajistil, že s ním bude naloženo odpovídajícím 

způsobem, kterého by jednotlivé osoby stěží dosáhly. To zůstalo motivačním 

prvkem i nadále. Zajistí se vyšší efektivita, hospodárnost, ale i přehlednost a 

kontrolovatelnost. Je to navíc právě obec, do jejíž samostatné působnosti náleží 

zajišťování čistoty obce, tedy problematika přirozeně úzce související právě 

s komunálním odpadem.47 Původcem komunálního odpadu zůstává obec i nadále, 

s tím, že se na ní vztahují všechny povinnosti jako na jiné původce odpadů, 

s odlišnostmi, které stanoví § 17 zákona o odpadech. Podle § 4 odst. 1 písm. x) 

současného zákona o odpadech se obec stává původcem tohoto odpadu, a to ve 

chvíli, kdy nepodnikající fyzická osoba odloží odpad na místě k tomu určeném.  

Podle § 10 zákona o odpadech platí pro každého povinnost při své činnosti 

vzniku odpadu předcházet. Obec je v podstatě původce fiktivní a samotný vznik 

odpadu ovlivňovat nemůže, prevenci mohou ovlivnit spíše fyzické osoby, které 

zákon dříve označoval jako prvotní původce odpadu, od tohoto termínu ale upustil. 

Přesto obec, jako původce, má povinnost těmto základním zásadám odpadového 

hospodářství, jako je princip prevence nebo opětovného užívání, dostát. U 

komunálního odpadu, kde faktickým producentem jsou občané obce, je plnění 

těchto povinností závislé právě na chování těchto prvotních původců odpadu. 

Fyzická osoba, při jejíž činnosti komunální odpad vznikne, má zákonem stanoveny 

i další povinnosti, jako nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem 

stanoveným tímto zákonem, což v praxi pro fyzickou osobu znamená, odložit je na 

místě k tomu určeném. Od okamžiku, kdy je odpad odložen na určeném místě, 

přejímá obec odpovědnost za tento odpad, a to nejen jako jeho vlastník, ale i 

původce. 

                                                        
47 DIENTSBIER, F. Komunální odpad v novém zákoně o odpadech. České právo životního prostředí, 
2/2002, s. 53. 
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Obec by dále měla občany k třídění motivovat (což lze zejména některými 

možnostmi platby za komunální odpad; viz Kapitola 5), připravit dostatečné 

množství nádob na odpad, provádět pro občany informační kampaně a vysvětlovat, 

proč je důležité odpadu předcházet, odpad třídit a podobně. 

Základní vztah mezi fyzickými osobami – producenty komunálního odpadu 

a obcemi je určen dvojicí komplementárních povinností.48 Pomineme-li obecné 

povinnosti společné pro všechny původce kteréhokoli odpadu, speciální povinnosti 

pro obce jako původce komunálního odpadu upravuje § 17 odst. 3 zákona o 

odpadech. Podle něj je obec povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby 

komunální odpad odkládat, a zajistit místa i pro odkládání nebezpečných složek 

komunálního odpadu. To může udělat zřízením zařízení ke sběru a výkupu, nebo 

určením či zajištěním míst k jednorázovému soustředění nebezpečných složek též 

jejich mobilním svozem, zajištěným alespoň dvakrát ročně.49  

S těmito povinnostmi pak koresponduje povinnost fyzických osob na 

daných místech komunální odpad odkládat. Když osoba na určeném místě odpad 

odloží, stává se obec, jak již bylo zmíněno, jeho původcem a zároveň vlastníkem. 

Při nesplnění povinností fyzických osob na správné odložení komunálního odpadu 

je lze taktéž sankcionovat, nikoli ale podle zákona o odpadech, nýbrž dle zákona o 

přestupcích.50  

Tato zákonná úprava základních povinností musí být plněna v každé obci., 

je jakýmsi minimem. Obce mají dále možnost si, při vycházení ze zákonné úpravy, 

upravit systém nakládání s komunálním odpadem podrobněji samy 

prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. 

                                                        
48 DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání. Nakl. C. H. Beck, Praha, 2010, s. 
435. 
49 JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy. 
2. aktualizované vydání. Nakl. Linde, Praha, 2005, s. 47. 
50 Vyjma odpadu v podobě autovraků nebo elektrozařízení, zde se uplatní § 69 odst. 1 písm. a) a b) 
zákona o odpadech. 
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4.1 Obecně závazná vyhláška obce stanovující systém nakládání 

s komunálním odpadem 

 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním 

odpadem jsou dále upřesněny v § 17. Obec může ve své samostatné působnosti 

stanovit obecně závaznou vyhláškou (OZV) obce systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 

jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému 

nakládání se stavebním odpadem (dále jen „systém nakládání s komunálním 

odpadem“). Nejedná se o povinnost – jde o samostatnou působnost obce, tudíž obci 

nelze uložit normotvornou povinnost, obce ale vyhlášky vydávají. Její součástí by 

mělo být určení míst, kam se má komunální odpad ukládat, což je povinností obce 

dle § 17 odst. 3. Obec také zpravidla vymezí jednotlivé složky komunálního odpadu 

podle Katalogu odpadů a určí, jak s nimi mají občané naložit. V podstatě se tak 

jedná o přesné instrukce, kde odevzdat jednotlivé složky komunálního odpadu. 

Podle § 17 odst. 4 jsou pak fyzické osoby povinny odkládat komunální odpad na 

místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou 

vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a 

odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí.  

Jednotlivými složkami komunálního odpadu jsou využitelné složky, 

nebezpečný odpad, BRKO a směsný komunální odpad. Ve vyhlášce bývá také 

určena například četnost svozu odpadu. Systém mohou využít také právnické a 

fyzické osoby oprávněné k podnikání, produkující odpad podobný komunálnímu 

odpadu, a to na základě písemné smlouvy s obcí podle § 17 odst. 6. Písemná 

smlouva musí obsahovat i cenu za tuto službu. Zapojí-li se původce do systému, je 

povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se 

systémem stanoveným obcí. Pokud se do systému nezapojí (což nemusí), vytřídí 

z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky a zbylou směs zařadí jako směsný 

komunální odpad. V případě, že by právnické nebo podnikající fyzické osoby 

využívaly bez písemné smlouvy s obcí nebo neměly zajištěné využití nebo 

odstraňování odpadů podle zákona o odpadech, lze jim uložit podle § 66 odst. 1 

zákona o odpadech pokutu až 300 000 Kč. 



- 25 - 
 

4.2 Nakládání s komunálním odpadem 

 I obce musejí zařazovat odpady podle druhů a kategorií. Postupují podle 

Katalogu odpadů, při splnění zákonných podmínek zařadí odpad jako nebezpečný. 

Výjimkou je směsný komunální odpad, který se jako nebezpečný nezařazuje. 

Jednotlivým druhům odpadu přisuzují dle Katalogu šestimístný kód (první 

dvojčíslí upřesňuje skupinu odpadu, druhé podskupinu a třetí druh). Obec může 

odpad zařadit výhradně do dvou skupin, a to 20 a 15. Skupina 20 označuje 

komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru, skupina 15 je pro 

odpadní obaly, protože do skupiny 20 nelze zařadit obalové odpady, ačkoli jsou 

součástí komunálního odpadu. Podskupiny a druhy potom dále charakterizují, o 

jaký odpad se jedná. Klasifikací odpadu na nebezpečný a ostatní se obce zabývat 

nemusí, jelikož podle § 6 odst. 3 zákona o odpadech se směsný komunální odpad 

do kategorie nebezpečného odpadu nezařazuje, byť by splňoval předpoklady pro 

toto zařazení. 

Dále obce zajišťují přednostní využívání odpadů, jiné než energetické, 

například recyklace nebo kompostování. Stále více se rozšiřuje zejména oddělený 

sběr využitelných složek, reprezentovaný v obcích různobarevnými kontejnery na 

sklo, plasty a papír. Komunální odpad tvoří směs složek, proto je jeho část, která 

zbude po vytřídění některých složek, nazývaná směsný komunální odpad. Právě 

oddělování složek, u kterých to lze a které tvoří podstatnou část komunálního 

odpadu, je velmi důležité. Pomohlo by to více chránit životní prostředí a zdroje, 

jelikož se vytříděné složky mohou upotřebit znovu. Tím pádem by to pomohlo 

naplnit plány v odpadovém hospodářství,51 naplňovat odpadovou hierarchii. Právě 

tomu se budu věnovat v šesté kapitole své práce. Důležitá je v tomto ohledu také 

osvěta a přístup fyzických osob tyto odpady produkující, na níž se v posledních 

letech začíná klást větší důraz.  

Dále obce musí například ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů, 

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit 

                                                        
51 Zmiňované v kapitole 1. 
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odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem nebo vést 

evidenci. 

 Po vzniku odpadu musí původce, tedy obec, převést odpad do vlastnictví 

oprávněné osoby. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je podle § 12 odst. 3 

zákona o odpadech oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 

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

odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, 

která je provozovatelem zákonem stanovených zařízení, za podmínek stanovených 

§ 17 také obce. Ty svěřují nakládání s komunálním odpadem společnostem nebo 

organizacím, které často samy zakládají nebo zřizují jako příspěvkové organizace. 

Dojít může i k uzavření smlouvy na základě výběrového řízení.52 Některé velké 

společnosti (např. AVE CZ) se na nakládání s komunálním odpadem specializují a 

právě ve výběrových řízeních se snaží o získání zakázek na zajišťování těchto 

služeb obcím. Obce tedy mají na výběr, zda na základě smlouvy pověřit „cizí“ 

společnost, zda si pro tento účel nějakou vytvořit nebo třeba zřídit příspěvkovou 

organizaci.53 Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze 

provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen 

souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem podle § 14 

zákona o odpadech. Neoprávněným osobám se odpad nesmí dostat do rukou. 

Zákonnou výjimku představuje poskytování nezbytného množství vzorků odpadů 

k rozborům, zkouškám, analýzám nebo pro účely stanovení skutečných vlastností. 

 Některé obce mají povinnost vypracovat POH původců odpadu dle § 44 

odst. 1 zákona o odpadech. Jde o obce, které překročí zákonem stanovené limity 

pro množství odpadu, s kterým ročně nakládají. Hranicemi je roční nakládání buď 

s 10 tunami nebezpečného odpadu, nebo s 1000 tunami odpadu ostatního. Pokud 

obec tyto hranice překročí, musí plán vypracovat. POH původce navazuje na POH 

kraje, musí být v souladu s jeho závaznou částí, při případných změnách POH kraje 

musí obec svůj POH udržovat v souladu. Vypracovat ho musí do 1 roku od 

                                                        
52 Například Pražské služby, a.s. se starají o komunální odpad v Praze na základě výhry ve 
výběrovém řízení v roce 2001, Městské služby Písek, s.r.o. je pak organizace, jejímž 
nejvýznamnějším společníkem je město Písek. 
53 Takovou jsou třeba Technické služby Choceň. 
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vyhlášení závazné části POH kraje, pokud překračuje limity právě k tomuto dni. 

Ostatní původci ho pak vypracovávají do 1 roku od dosažení stanovené produkce. 

Plán musí být vypracován na dobu nejméně 5 let, při změně podmínek je třeba ho 

do 3 měsíců aktualizovat. Schvaluje ho krajský úřad, kterému původce POH do 3 

měsíců od vypracování zašle. Obsahové náležitosti upravuje vyhláška MŽP 

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

Účel takového plánu vyplývá již ze zásadních zásad odpadového 

hospodářství – předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, omezování 

nebezpečných vlastností. Původce odpadů si stanovuje cíle, jichž chce na poli 

odpadového hospodářství dosáhnout a zároveň pak určí i způsoby, jimiž chce cílů 

dosáhnout. POH původce je možné vypracovat i v rámci dobrovolného svazku obcí, 

když obce ve svazku mohou dle § 44 odst. 8 na základě písemné dohody zpracovat 

společný plán odpadového hospodářství původce odpadů, určující rozsah a způsob 

nakládání s komunálním odpadem. Jedná se tedy o dobrovolně přijímaný POH. 

 U některých potenciálních složek komunálního odpadu je zákonem 

stanoven systém jiný. Jedná se o zpětný odběr výrobků, který přenáší odpovědnost 

na výrobce proto, aby se dané výrobky součástí komunálního odpadu vůbec 

nestaly. O zpětném odběru výrobků více v kapitole 6.3. 
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5. Možnosti platby za komunální odpad 

Obec má, jako fiktivní původce, povinnost postarat se o komunální odpad. 

Provozování systému nakládání s komunálním odpadem něco stojí, náklady na něj 

činí podstatnou položku v místních rozpočtech, proto dostává obec zákonné 

zmocnění vybírat poplatky od fyzických osob. V současné době si obec může 

vybrat ze tří možností, přičemž každá s sebou nese výhody i negativa. Ať si vybere 

jakoukoliv, většinou se setká s názory odpůrců, kteří poplatek považují za příliš 

vysoký nebo v nějakém ohledu demotivující. Proto je třeba najít potřebnou 

rovnováhu, aby ekonomické nástroje byly přiměřené, efektivní, podporovaly cíle 

státní politiky životního prostředí, a zejména se snažily změnit chování producentů 

odpadů.54 Určitě neexistuje jedna správná možnost, kterou by měly zavést všechny 

obce prostě proto, že je nejlepší. Je třeba zohlednit návyky, povahu zástavby nebo 

hustotu osídlení. V následujících podkapitolách se budu věnovat jednotlivým 

možnostem, jednotlivým způsobům platby, a pokusím se najít jejich klady a zápory. 

Zároveň je třeba podotknout, že existují i obce, a není jich mnoho, které provádějí 

svoz odpadu zdarma. Můžeme se jen dohadovat, zda to dělají proto, že jsou bohaté, 

nebo proto, že vítězná strana z komunálních voleb měla odvoz odpadů zdarma jako 

jeden z hlavních bodů svého programu.55 Místní občané budou jistě spokojeni, na 

druhou stranu, kritici mají v ruce pádné argumenty, proč to také není ten nejlepší 

způsob. Odvoz pro občany je sice zdarma, náklady na jeho provozování ale 

zůstávají stejné. A je blíže pravdě názor, že odvoz odpadu zdarma nemotivuje 

občany třídit, nebo ten, že v takovém případě alespoň nevznikají černé skládky a 

odpad se nepovaluje někde, kde nemá, protože se někdo snažil ušetřit? 

 Poplatky prošly, předtím, než se dostaly na současný stav, poměrně velkým 

rozsahem změn. V tomto místě bych rád, ještě než se dostanu k jednotlivým 

způsobům platby, alespoň krátce přiblížil způsoby úhrady z minulých právních 

úprav, vzpomněl, za co byly kritizovány, protože se promítly i do současné právní 

úpravy. Jako první se do textu zákona z r. 1997 dostala možnost vybírat poplatek 

                                                        
54 ŠTĚPÁNEK, Z. In MOLDAN, B., a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Vyd. 
Karolinum, Praha 1997, s. 97 a následující. 
55 Například sdružení Mostečané v Mostu. 
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na základě smlouvy.56 Smluvní způsob úhrady se ukázal jako nefunkční, když 

existovala spousta lidí, kteří systém využívali bez placení a bez existence 

takovýchto smluv57, složité bylo rovněž vymáhání. Jelikož se jednalo o jedinou 

možnost úhrady, byl velmi kritizován městy a obcemi, což vedlo až k novelizaci a 

změně úhrad. Obce po novelizaci zákonem č. 37/2000 Sb. dostaly šanci stanovit a 

vybírat poplatky za komunální odpad stanovené obecně závaznou vyhláškou. I 

tento model se stal předmětem kritiky a skončil před Ústavním soudem. Návrh na 

zrušení části zákona podala skupina senátorů, které se nelíbilo zejména možnost 

obcí vybírat paušálně poplatky za svoz odpadu bez ohledu na to, zda využívají 

obecní systém, čímž fyzické osoby pozbyly možnost zbavit se poplatkové 

povinnosti tím, že prokážou, že se odpadu zbavily samy jinak, což bude dle návrhu 

působit nemotivačně (ačkoli zákon počítal s poplatkem podle množství kontejnerů 

či nádob či uživatelů bytu – plátcem byl vlastník nebo správce budovy či 

nemovitosti, kde vzniká komunální odpad a byl na povinen poplatek rozúčtovat na 

jednotlivé poplatníky právě dle počtu osob v bytě či počtu nádob). Zároveň byla 

kritizována také absence horní hranice sazby poplatku. Ústavní soud ovšem novelu 

neshledal protiústavní. Stát je podle něj legitimován ke změně konstrukce úhrady 

za komunální odpad, přičemž širší okruh účastníků „postižených“ poplatkem po 

novele je odůvodněn zejména veřejným zájmem na ochraně životního prostředí 

před znečištěním odpady. Soud se také neztotožnil s názorem, že jde o paušální 

poplatek, ačkoli by se tak na první pohled mohlo zdát, ale jde o cenu za 

poskytované služby, odvozený od počtu nádob a osob.58 

 Ačkoli tento způsob úhrady posvětil Ústavní soud, v návaznosti na kritiku 

poplatku byl způsob úhrady za komunální odpad do nového zákona opět 

přepracován a tentokrát již zvítězila možnost zařadit poplatek přímou novelou do 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích prostřednictvím přechodných 

ustanovení v zákonu o odpadech. Přesto byly nakonec do nového odpadového 

                                                        
56 První odpadový zákon poplatky vůbec neupravoval a snahy některých obcí využít místní 
poplatek pro zpoplatnění zarazil Ústavní soud s tím, že k tomu nemají zákonný podklad. 
57 Až 40% lidí využívalo bez smlouvy. Údaj z: HRUŠOVÁ, I. Problematika nakládání s komunálním 
odpadem. České právo životního prostředí, č. 1/2004, str. 50. 
58 Nález ÚS spisová značka Pl. ÚS 14/2000. Dostupné na http://nalus.usoud.cz/ 
Search/ResultDetail. aspx?id=37928&pos=2&cnt=4&typ=result. 
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zákona zakomponovány i modely vycházející z předchozí právní úpravy, a to tzv. 

pražskou novelou č. 275/2002 Sb., na návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. 

Vedle místního poplatku tak byl do zákona zařazen ještě poplatek za komunální 

odpad, vycházející z modelu zavedeného novelou č. 37/2000 Sb., a ještě smluvní 

možnost úhrady, která u nás fungovala jako první možná. Tento stav zůstal 

nezměněn, a tak má v současnosti obec na výběr (což bylo také smyslem novely, 

umožnit obci výběr dle toho, co se jí bude nejvíce hodit) ze tří možností úhrady za 

komunální odpad od nepodnikajících fyzických osob. Pro větší přehlednost jsou to 

tyto: 

 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen místní poplatek za 

provoz systému nakládání s komunálním odpadem nebo jen místní 

poplatek) 

 poplatek za komunální odpad dle zákona o odpadech 

 smluvní úhrada za nakládání s komunálním odpadem dle zákona o 

odpadech (dále jen smluvní úhrada) 

Další, již zmiňovanou možností je nakládat s komunálním odpadem bez úplaty a 

hradit ji ze svého rozpočtu, to ale také není, ze shora uvedených důvodů, 

neproblémové řešení, a ani ho nevyužívá příliš mnoho obcí. Každá obec si může 

svobodně vybrat, jaký způsob bude nejlepší pro ni a pro její občany, přičemž, po 

zavedení jedné formy úhrady přichází o možnost zavést jinou, jednotlivé formy 

nemohou být kombinovány.59 Nemůže tak nastat například situace, kdy s několika 

osobami bude uzavřena smlouva i přes to, že existuje místní poplatek za provoz 

systému nakládání s komunálním odpadem. V následujících podkapitolách se 

zaměřím na jednotlivé způsoby plateb. 

                                                        
59 Dle rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/02. 
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5.1 Místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním 

odpadem 

Poplatek je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, po 

novele způsobené novým odpadovým zákonem. Zákon o místních poplatcích 

v tomto poplatku pevně stanovuje okruh osob, které ho mají platit. Poplatníkem je 

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Zda jde o výhodu nebo ne, záleží na 

úhlu pohledu. Pro obce je to samozřejmě snazší, odpadá problém s tím, kdo a 

v jakém množství odpad produkuje. Na druhé straně mnohdy neodráží skutečnost, 

že spousta lidí má trvalý pobyt vedený jinde, než se ve skutečnosti zdržuje a než 

kde tím pádem produkuje odpad. Vznést by se tedy dala opět námitka, že poplatek 

je paušální a nezohledňuje, jestli osoba využívá systém nebo v jaké míře. Na 

druhou stranu se domnívám, že v případě, kdy by tento systém fungoval ve všech 

obcích, a každý poplatník by platil v místě trvalého pobytu, tedy jednou, nečinilo by 

to nikomu velké problémy. Rozdíl v takovém případě by spočíval spíše v tom, že 

v některé obci žije více lidí než v ní má trvalý pobyt (tedy pracuje s odpadem od 

více osob, než od kolika dostane zaplaceno), a naopak, v některé má trvalý pobyt 

více lidí, než tam skutečně je a produkuje odpad, což by danou obec dostávalo do 

jakési výhody. Nespravedlnost by se tedy odrážela jen v příjmech a nákladech 

jednotlivých obcí. Jelikož ale všechny obce tento poplatek nevyužívají, může 

docházet i k situacím, kdy některé osoby se platbě poplatku vyhnou, a některé ho 

naopak zaplatí víckrát, to vše zcela v souladu se zákony. Jako příklad uvedu situaci, 

kdy osoba fakticky žije v obci, která místní poplatek zavedla, ale trvalé bydliště má 

v obci, kde je zaveden systém smluvní.60 

 Samotný poplatek, který je příjmem příslušné obce, tvoří dvě složky, obě 

mají stanovenou horní hranici. První složka je sazba za poplatníka a kalendářní 

rok, druhá složka vyjadřuje skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu, vypočítaná na základě údajů z minulého roku. Obě složky 

mohou být maximálně 250 Kč. Druhá složka by měla fyzické osoby v obci 

motivovat k vytřídění co největšího množství komunálního odpadu, aby smíšeného 

                                                        
60 DIENSTBIER, F.: Zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem po tzv. pražské novele zákona o 
odpadech, České právo životního prostředí, 3/2002, s. 75.  
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bylo co nejméně, obec měla co nejnižší náklady a v tom důsledku pak byl co 

nejnižší poplatek.61 Vedral v citovaném článku poukazuje na nedostatky spočívající 

v nejasnosti pojmu „náklady obce z předchozího roku“, dále že obec nezná náklady 

k 31. 12. kalendářního roku, ale až v průběhu toho dalšího. Podstatným 

problémem je také pojem „netříděný komunální odpad“. Projevuje se nedostatek 

v legislativním procesu, kdy místo v jiných předpisech využívaného pojmu směsný 

komunální odpad se zde najednou objevuje odpad netříděný. 

 Ze svého pohledu bych doplnil, že částka 250 Kč ročně není v dnešní době 

pro občany dostatečně motivující. Část této sumy by stejně v sazbě zůstala 

(protože se neobjevují případy, kdy by obec stanovila tuto část poplatku na 0 Kč), a 

úspora několik desetikorun ročně není příliš znát. Zejména, když je občan závislý 

také na jednání ostatních obyvatel obce. Výše poplatku se neměnila posledních 

deset let, což je poměrně dlouhá doba. Jelikož se proti němu žádná bouře nezvedla 

před deseti lety, při zvyšujících se platech a nákladech na všechno není těchto 250 

Kč významná část peněz v domácnosti. Zkusil jsem se také poptat, kolik lidí ví, jak 

se stanovuje sazba poplatku a že se na ní dá ušetřit, a veřejné povědomí se, alespoň 

u dotazovaných lidí, limitně blíží nule. Jistě by pomohla větší osvěta, ale těžko 

předpokládat, že by se kvůli poměrně nepodstatné částce přístup lidí výrazně 

změnil, i kdyby tuto možnost znali. Náklady obce na sběr a svoz komunálního 

odpadu jsou navíc velmi vysoké a i při větším třídění odpadu by pak vypočítávaná 

sazba poplatku mohla zůstat na maximální hodnotě62 (opět připomenu neměnící 

se výši poplatku za deset let, kdy reálně náklady obcí na svoz odpadu rostly).63 Na 

té drží poplatek mnoho obcí, pro jejich obyvatele to pak znamená jednoduché 

počty: 250 + 250 = 500 Kč ročně za prázdné popelnice. Namátkou uveďme České 

Budějovice nebo Brno. 

                                                        
61 VEDRAL, J.: Několik poznámek k novému zákonu o odpadech z pohledu obcí, České právo životního 
prostředí, 2/2002, s. 43. 
62 Podle statistik přesáhly průměrné náklady na svoz a obyvatele 500 Kč již v roce 2002, kdy činily 
510 Kč. Údaj z: ŠAUER, P., a kolektiv: PAYT – Výsledky statistických analýz o způsobech plateb za 
domovní odpad v ČR. 
63 I když se průměrná výše poplatku skutečně blíží maximální hranici, tedy 500 Kč, náklady obcí 
jsou mnohem vyšší – dle údajů Svazu měst a obcí o 70%. Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR. 
Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, 2008, str. 164. 
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 Za domácnost může tento poplatek odvádět společný zástupce, za rodinný 

nebo bytový dům pak vlastník nebo správce, přitom musí uvést jména a data 

narození osob, za které poplatek odvádí. V případě, že se na území obce nachází 

stavba, ve které není trvale hlášen nikdo a slouží pro rekreaci, platí tento poplatek 

vlastník. 

 I přes námitky týkající se trvalého pobytu, který mnohdy nereflektuje 

skutečný stav, a paušálnosti poplatku, a některé jiné,64 drtivá většina českých obcí 

využívá právě tento způsob úhrady za komunální odpad. Jednoduché určení, kdo 

bude platit a kolik, je pro tyto obce jasnou motivací. 

5.2 Poplatek za komunální odpad 

 Zákon o odpadech umožňuje svým § 17a obcím stanovit na základě obecně 

závazné vyhlášky poplatek za komunální odpad. Poplatníkem tohoto poplatku je 

každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. To znamená, že 

poplatníkem není podnikající fyzická osoba, podobně jako fyzická osoba, která 

produkuje odpad při činnosti právnických osob (ve škole, v kancelářích), protože 

v takovém případě nejde o komunální odpad dle legální definice. Plátcem je pak 

vlastník nemovitosti, což může být fyzická i právnická osoba (vlastník domu nebo 

bytové družstvo, u obecních bytů to může být samotná obec). V případě bytů je 

podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, plátcem společenství vlastníků.65 

Plátce výši poplatku rozúčtuje na jednotlivé poplatníky, kteří jsou poplatkem 

ekonomicky zatíženi. Maximální výše není v tomto případě stanovena pevnou 

částkou, což je samozřejmě také kritizováno, ale jako předpokládané oprávněné 

náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem, které jsou 

rozvržené na jednotlivé poplatníky. K rozvržení může dojít podle počtu uživatelů 

nebo podle počtu a objemu nádob určených na odkládání komunálního odpadu. 

Pronájem těchto nádob (s tím spjatý třeba pronájem veřejného prostranství, na 

                                                        
64 K tomu např. DIENSTBIER, F.: Komunální odpad v novém zákoně o odpadech, České právo 
životního prostředí, 2/2002, s. 56. 
65 DIENSTBIER, F.: Zpoplatněné nakládání s komunálním odpadem po tzv. pražské novele zákona o 
odpadech, České právo životního prostředí, 3/2002, s. 73. 
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kterém nádoby stojí) a četnost svozu odpadu může obec zahrnout do vypočítávání 

nákladů, jelikož to vše souvisí s provozem systému. Naopak například náklady na 

odstraňování černých skládek do výše nákladů zahrnout nelze. Tento způsob tak 

může obci pomoci věrněji pokrýt náklady na provoz systému nakládání 

s komunálním odpadem (což místní poplatek nezaručí, jelikož průměrné náklady 

na jednoho poplatníka převyšují výrazně horní pětisetkorunovou hranici u 

poplatku), na druhou stranu v takovém případě více zatíží svoje občany. 

Nedostatkem tohoto systému může podle kritiků být i to, že obec se dostane do 

situace, kdy bude muset některým osobám dokazovat, že produkují komunální 

odpad a v jakém množství.  

5.3 Smluvní úhrada dle § 17 odst. 5 zákona o odpadech 

Smluvní úhrada není mezi obcemi příliš využívaná. Obce již při předešlém 

placení na základě smlouvy velmi protestovaly, a i v současnosti se tato varianta 

jeví pro obce jako nejméně výhodná ze všech. Ve chvíli, kdy mají na výběr, proto 

tento způsob nevyužívají. Nevýhodou z pohledu obcí je především to, že k běhu 

systému potřebují součinnost druhé smluvní strany, fyzické osoby produkující 

komunální odpad. K uzavření smlouvy potřebuje souhlasný projev vůle od druhé 

strany – a bez něj nemůže úhrady vymáhat. I v případě uzavření smlouvy pak, při 

neplacení úhrady, nezbývá obci, než vymáhat prostředky ve zdlouhavém 

občanském soudním řízení.66 Teoretickým problémem je i samotná možnost 

existence takovéto smlouvy. Obec nakládá s odpadem, kterého je dle zákona 

vlastníkem a původcem a při nakládání s ním plní povinnosti uložené zákonem. 

Ten tak de facto znemožňuje uzavření této smlouvy, jelikož obec neposkytuje za 

úhradu protiplnění ani službu.67 Obsahem by pak byl jen závazek fyzické osoby 

platit úhradu, obec se nemá zavázat k čemu. Podle zásady posuzování právních 

                                                        
66 VEDRAL, J. Několik poznámek k možným formám platby za komunální odpad. Server 
www.juristic.cz. 
67 JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy. 
2. aktualizované vydání. Nakl. Linde, Praha, 2005, s. 48. 
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úkonů podle jejich obsahu by pak šlo o typickou smlouvu darovací.68 Tento právní 

názor není ojedinělý.  

I přes vše výše uvedené se dá najít několik obcí, kde systém, přes výše 

uvedená negativa, funguje. Zrovna ve městě, z kterého pocházím, v Písku, existuje 

fungující systém založený právě na smluvní formě úhrady. Většinou stojí tento 

systém stranou s tím, že se nehodí, proto bych se pokusil podívat na něj blíže a dát 

mu více prostoru. O tom, že mnou popisovaný systém funguje, svědčí i pravidelná 

vítězství města Písku v soutěžích hodnotících odpadové hospodářství nebo třídění 

odpadu.69 Vše probíhá tak, že proti zaplacení roční smluvní částky, která se 

stanovuje v závislosti na velikosti nádoby na odpad a četnosti svozu (u popelnic 

873 Kč při odvozu jednou za čtrnáct dní, 1680 Kč při odvozu jednou za týden; u 

velkých popelnic částka činí 16 265 Kč při odvozu dvakrát týdně) dostane nálepku, 

kterou si nalepí na popelnici. Při svozu se jednoduše vyveze odpad jen z nálepkou 

označených popelnic a kontejnerů. Lidé si sami hlídají, aby jim do popelnice nikdo 

jiný „nepřispíval“, většinou tak, že ji jednoduše na chodník vyvezou jen v den a 

nejlépe i v hodinu, kdy se odpad vyváží. Problematičtější to může být u sídlišť a 

velkých kontejnerů, které se schovat nedají. V případě, že by měli popelnici 

opakovaně přeplněnou, mohou si zajistit častější svoz nebo další nádobu, kterou 

musí opět opatřit známkou. Samozřejmě, v takovém případě mohou snížit 

množství odpadu i tak, že se ho zbaví jinak, ale také to motivuje k třídění a tím 

snížení množství směsného komunálního odpadu. V případě, že v okolí kontejnerů 

pro velké bytové domy opakovaně stojí pytle s odpadky, upozorní město vlastníka, 

k jehož nemovitosti připadá kontejner (s tím, že příští rok s ním budou uzavírat 

smlouvu jedině na dvě popelnice, nebo vůbec), a vede to většinou k tomu, že se 

začne ve větší míře třídit zejména plast, protože více než 16 000 Kč ročně za další 

kontejner se dá využít i lépe. To, že daný systém k třídění motivuje, lze zpětně 

vidět i na výsledcích zmiňovaných soutěží a nejrůznějších hodnocení. Když 

                                                        
68 DIENTSBIER, F.: Zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem po tzv. pražské novele zákona o 
odpadech. České právo životního prostředí, 3/2002, s. 70. 
69 1. místo v Jihočeském kraji mezi obcemi dle společnosti EKO-KOM, a.s., výsledky na: 
http://www.jihoceske-trideni.cz/soutez-obci-2010/jtsoc3424vcd.php; oceněn časopisem Odpady 
v č. 1/2010 (s. 20), apod. 
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naplním směsným komunálním odpadem popelnici za 14 dnů, budu platit méně 

než ten, kdo to zvládne za týden. 

Pokud někdo známku nemá, dá se podle registru zjistit, a kontrolovat, jak 

s odpadem nakládá, když se obecního systému neúčastní. To město důsledně dělá, 

mnoho lidí se právě takt snaží ušetřit a plete si popelnice jiných se sběrnými dvory. 

Přichytit někoho přímo při odhazování odpadků a pokutovat ho není jednoduché, 

pomáhá ale městský kamerový systém. Za první měsíc letošního roku se podařilo 

prokázat pět podobných přestupků. Právě takovéto jednání a jiné nelegální 

nakládání s komunálním odpadem ve snaze vyhnout se placení je hlavním 

nedostatkem tohoto systému ve městě, protože obtížím s placením se město 

vyhýbá tím, že si nechá za známku zaplatit bezprostředně na celý rok. Nedostatky 

ale mají všechny systémy, tento ale funguje – dlouhodobě – velmi dobře. Pro mluví 

zejména motivace k předcházení vzniku odpadů a k třídění. Cena je sice na první 

pohled vyšší než ta u místního poplatku, ale opak je pravdou. Do jedné popelnice 

totiž přispívá celá domácnost. Právě výše úplaty je faktor, pro který město Písek 

chce u dané formy úhrady zůstat. Místostarostka města, Hana Rambousová, se 

k tomu vyjádřila takto: „Naše platby za svoz a ukládání odpadu jsou ve srovnání s 

jinými městy nízké. Písek už je na jihu Čech jediný, kde se uplatňuje smluvní forma 

úhrady. Občané si při svozu jednou za dva týdny zaplatí za roční známku nebo 26 

pytlů necelých tisíc korun. Chceme tuto formu udržet, protože při platbě na osobu by 

čtyřčlenná rodina za rok zaplatila až dva tisíce korun a do budoucna to bude 

mnohem více.“ V účinnosti známkových systémů se s ní shodují i někteří autoři.70 

S velkým motivačním faktorem se pak shodují i výsledky průzkumů, kdy je město 

vždy vysoce nadprůměrné. 

Myslím, že známkový systém řeší mnohá zmiňovaná úskalí smluvní formy 

úhrady. Sváží se jen popelnice známkou označené, přičemž známka se vydá jen 

oproti zaplacení smluvní částky. Tím odpadá vymáhání peněz od neplatičů. Cena je 

stanovena tak, aby odpovídala nákladům, motivuje občany třídit a plnit popelnice 

směsným komunálním odpadem co nejméně. Známkový systém není v ČR příliš 

                                                        
70 Například JUDr. Josef Vedral, Ph.D., ve svém článku Několik poznámek k možným formám platby 
za komunální odpad vyzdvihuje právě známkové systémy. 
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rozšířen, musím ale říct – a je to ovlivněno tím, že jsem z města, kde pěkně funguje 

– že mně je sympatický. 

Popsaný systém by se dal dobře „navléci“ i na poplatek za komunální odpad 

podle § 17a zákona o odpadech, kde se také dá zohlednit množství a velikost nádob 

a četnost svozu. Právě využití známkových, popř. podobných způsobů platby měl 

poplatek za komunální odpad umožnit. Určitě si myslím, že by bylo správné, aby 

kromě paušálního způsobu (který je v těchto dnech znovu probírán zákonodárci ve 

vztahu k jeho možnému – až 4násobnému – zvýšení) zůstala obcím i možnost 

stanovovat poplatky alespoň jedním jiným způsobem. 

 Zákon o odpadech pamatuje i na jiné situace, kdy je možné na základě 

smlouvy přistoupit k systému zavedeného obcí, ačkoli producent není fyzickou 

osobou nepodnikající a neprodukuje tím pádem komunální odpad. Ustanovení § 17 

odst. 6 zákona o odpadech právnickým a fyzickým osobám oprávněným 

k podnikání, které produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, uzavřít 

smlouvu s obcí a za úplatu využívat jejího systému nakládání s komunálním 

odpadem. Součástí smlouvy je cena za tuto službu a smlouva se uzavírá v písemné 

podobě. Podle údajů hlavního města Prahy se v hlavním městě takto do systému 

zapojilo v roce 2008 již 2410 původců.71 Podobně i osoba povinná provádět zpětný 

odběr má možnost se s obcí písemně dohodnout, že využije ke splnění své 

povinnosti obecní systém, ale to už jsem zmiňoval v některé z minulých kapitol. 

5.4 Shrnutí 

Obce provozují systémy nakládání s komunálním odpadem, které je stojí 

peníze. Proto mají možnost vybrat si jednu ze tří forem úhrady a za svoje služby 

inkasovat peníze. Ani jedna z těchto plateb není ideální, u každé se najdou zápory, 

zároveň má každá svá pozitiva. Navíc se jeden faktor může stát pozitivním i 

negativním. Například paušální stanovení poplatku. Na jedné straně může 

demotivovat lidi od třídění odpadu, na druhé zase mohou díky němu ubývat černé 

                                                        
71 Zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem. Odpady. 5/2009, s. 4. 
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skládky, jelikož se občané nesnaží zbavit odpadu tak, aby za něj neplatili. Záleží na 

konkrétním případě, konkrétní obci, konkrétních lidech. Navíc se výsledek pozná 

až poté, co je poplatek stanoven, může se sice vycházet ze zkušeností jiných, ale 

stejně může vše dopadnout jinak. Nakonec stejně vše záleží na jednotlivci, jestli 

svůj odpad dá tam, kam patří, nebo ho odloží za nejbližšími garážemi. Každopádně, 

podobně jako by obce měly učit své občany odpad třídit, měly by jim vysvětlovat i 

to, za co platí, a proč. Měly by jim být opakovány motivační faktory jednotlivých 

plateb, protože i tak se budou učit se svým odpadem zacházet v souladu s životním 

prostředím. A nakonec, pokud se stejně budou chovat jinak a zneužívat systém, 

měli by být i trestáni. 

 Pokusil jsem se přiblížit jeden praktický fungující systém, i když se zrovna 

vztahuje k nejméně využívané formě. Je ale vidět, že když obec hledá a chce, může 

vymyslet fungující a poměrně spravedlivý systém, motivující lidi k třídění a 

předcházení vzniku odpadů. Vzhledem k tomu, že drtivá většina obcí dnes využívá 

místní poplatek, je dost možné, že v budoucí právní úpravě už více možností 

nebude a zůstane se jen u této varianty, nejspíše s vyšší horní hranicí poplatku. 

Uvidíme, pokud by se tak ale stalo, byla by to podle mě škoda. Jsou mi přeci jen 

sympatičtější systémy více zohledňující množství vyprodukovaných odpadů, snahu 

o třídění, než systém, který říká, že budeš platit, protože tu máš trvalé bydliště. 

Myslím, že se pak úplně neshoduje s odpadovou hierarchií, protože naprosto chybí 

motivace odpadu předcházet nebo ho třídit. Bohužel, i systémy zohledňující 

množství odpadů mají chyby, zejména častý vznik černých skládek. Ideální řešení 

nefunguje, ale určitě by stálo za to zkusit hledat to nejlepší, které by více zohlednilo 

množství jedincem produkovaného odpadu. 

 Existují data, která tyto „Pay-as-you-throw“ systémy (PAYT)72 srovnávají 

s ostatními. Jeden z projektů, který se touto problematikou zabýval, jsem použil 

pro ověření hypotéz, které se váží k výhodám a nevýhodám plateb za množství 

oproti platbám paušálním. Důraz při tomto průzkumu byl kladen právě na 

ekonomické nástroje, respektive na výhody platby vázané na objem oproti 

                                                        
72 V českém ekvivalentu Plať podle toho, kolik vyhodíš. 
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paušálním systémům založených na kapitačním principu.73 Dle údajů v citovaném 

díle je v obcích, které mají zaveden systém zohledňující množství 

vyprodukovaného odpadu, produkováno zhruba o čtvrtinu méně směsného 

komunálního odpadu, než tam, kde se platí paušálně. To naprosto potvrzuje 

předešlou domněnku, že motivace pro třídění a předcházení je v takovém případě 

velkým přínosem. Zároveň ale tato čísla potvrzují i druhou hypotézu, a to tu, že 

v těchto obcích převyšovaly náklady na likvidaci černých skládek výrazně náklady 

z obcí nepoužívající systém založený na PAYT. Jak jsem již psal, ideální řešení 

neexistuje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
73 ŠAUER, P., a kolektiv: PAYT – výsledky statistických analýz o způsobech plateb za domovní odpad 
v ČR. Praha, 2003, s. 5. 
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6. Nakládání s vybranými složkami komunálního odpadu 

6.1 Odpady z obalů – plast, sklo, papír, nápojové kartony 

Odpady z obalů představují podle různých údajů asi 20 – 25 % hmotnosti 

komunálních odpadů74 a v ČR se je daří třídit a znovu využívat nadstandardně 

dobře. V roce 2009 bylo recyklováno 71% obalových odpadů (papír 94%, sklo 

73%, plast 59%, nápojové kartony 16%)75. Tato čísla znamenají, že recyklací 71% 

obalů je zároveň recyklováno asi 17% komunálního odpadu.76 Z toho je vidět, že u 

těchto komodit třídění komunálního odpadu de facto končí. Přitom výsledky 

recyklování obalových odpadů řadí ČR do popředí v celé Evropě. V současné době 

tyto odpady třídí na 2/3 obyvatel ČR. Možnost má potom až 98% občanů.77  

Právní úprava stanovuje i u těchto odpadů povinnost prevence – výrobce je 

povinen podle § 3 odst. 1 zákona o obalech (zákon č. 477/2001 Sb.) postupovat 

tak, aby hmotnost a objem obalů byly co nejmenší (za dodržení požadavků 

kladených na balený výrobek spotřebiteli). Osoby, které uvádějí na trh balené 

výrobky, mají zákonem o obalech stanovené i další povinnosti (vedle povinností 

dle zákona o odpadech, které se samozřejmě vztahují i na obalový odpad), které 

jsou v souladu s unijní směrnicí 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. 

Obalové odpady tedy podléhají zpřísněnému režimu, na rozdíl od vybraných 

výrobků (elektrozařízení, baterie), které jsou z režimu komunálního odpadu ex 

lege vyňaty, jeho součástí jsou. Hlavní, a z pohledu komunálního odpadu důležité 

jsou zejména povinnosti týkající se zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 

Podle § 10 odst. 1 zákona o obalech musí osoba, která uvádí na trh nebo do 

oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže-li, že se z těchto obalů nestaly na 

území České republiky odpady, zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z 

těchto obalů. Zpětný odběr zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je 

                                                        
74 Podle MŽP se ročně vyprodukuje asi 4,4 milionu tun komunálního odpadu, podle EKO-KOM, a.s. – 
autorizované obalové společnosti – je obalových odpadů asi 1,077 mil. tun ročně (24,4%). 
75 Viz Příloha č. 5. 
76 Údaje EKO-KOM, a.s. a Zprávy o životním prostředí. 
77 www.jaktridit.cz. 
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povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost. 

Podle § 12 odst. 1 pak osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené 

výrobky (tzn., že je například dovážejí, plní, importují nebo prodávají) musí zajistit, 

aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu. Příloha určuje požadovaný rozsah 

recyklace a využití obalového odpadu. Například pro sklo byla ke konci roku 2006 

určena hranice 65%, do konce roku 2012 je to 70%. Česká úprava je tak o několik 

procent přísnější než unijní, která limity stanovuje v čl. 6 odst. 1 písm. e) směrnice 

o obalech. 

Obě zmiňované povinnosti se dají plnit třemi způsoby, a to samostatně, 

přenesením povinnosti na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva 

nebo uzavřením smlouvy s autorizovanou obalovou společností. V praxi je tato 

povinnost plněna zejména prostřednictvím akciové společnosti EKO-KOM, 

autorizované podle § 16 zákona o obalech. Povinnosti se plní v součinnosti 

s obcemi, na jejichž území jsou rozestavovány nádoby na obalový odpad. Obce 

uzavírají se společností smlouvu, podle níž se zavazují zajistit sběr a třídění 

komunálního odpadu, a na druhé straně za to obdrží finanční odměnu. Každá obec 

dostane od obalového průmyslu příspěvek za vytříděné množství konkrétní 

suroviny, s bonusy za hustotu sběrné sítě nebo za třídění více komodit. 

Osoby, které uvádí na trh obaly nebo balené výrobky, jsou povinny se 

zaregistrovat v seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo 

využití odpadu z obalů, a to do 60 dnů od vzniku povinností (např. uvedením 

výrobku na náš trh). Seznam vede MŽP, zapsaná osoba má vůči němu další 

povinnosti jako vedení evidence o obalech a odpadech z obalů a o způsobech 

nakládání s nimi. Povinnost zaregistrovat se v seznamu a vést evidenci však nemá 

osoba, za kterou plní její zákonné povinnosti smluvně jiná osoba (distributor) nebo 

autorizovaná obalová společnost (§ 14 odst. 10 zákona o obalech). 

Neustále roste množství kontejnerů na tyto obalové odpady - je jich již 

190 000. Průměrná vzdálenost, kterou je nutno překonat k těmto kontejnerům, je 
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113 metrů.78 Právě takováto síť je pro dobré výsledky velmi důležitá, neboť je 

jasné, že čím menší vzdálenost bude muset občan urazit, tím spíše se ke 

kontejnerům na tříděný odpad vydá, proto jsou obce autorizovanou společností 

odměňovány právě i za hustotu sběrné sítě. I nejrůznější průzkumy prokazují, že 

mezi vzdáleností ke kontejnerům a mírou třídění existuje přímá souvislost.79 

Zároveň se podařilo naučit velkou většinu obyvatelstva třídit. Množství osvětových 

akcí, kampaní a zároveň síť nádob dostala Čechy během několika let dle statistik na 

první místo v EU. Údaj, který hovoří o tom, že třídí 2/3 lidí, je důkazem, že vše 

funguje. Těžko zajistit nějakým systémem ještě větší účast, ještě lepší výsledky. 

Někde se sice objevují názory, že veřejné služby jsou v tomto případě stále 

nedostatečné, ale s tím já nesouhlasím. Sto metrů není nepřekonatelná vzdálenost, 

uvážíme-li, že tento odpad se vynáší dvakrát, třikrát do týdne. Nemyslím, že by 

bylo přínosem, aby u každého domu stálo dalších pět kontejnerů na tříděný odpad, 

když se ukazuje, že stačí pro jednu ulici, nebo její značnou část.  

Ještě bych rád zmínil aktuální problém s takto vytříděnými surovinami. Trh 

druhotných surovin zasáhla hospodářské krize roku 2008 mezi prvními. Cena 

materiálů razantně poklesla a tím se hodně snížily i výkupní ceny vytříděných 

surovin.80 Někteří odběratelé dokonce požadovali tyto suroviny zdarma. 

V důsledku toho se například vytříděný papír musel pálit, v Evropě zůstávaly i 

spousty PET lahví určených pro Čínu – největšího odběratele, jehož poptávka 

razantně klesla, protože levnější najednou bylo vyrábět plasty přímo z ropy a tak 

plasty zůstávaly vytříděné, ale nevyužité.  

Zlepšit by se mohlo využívání nápojových kartonů (na mléko, džus, nebo 

víno, hlavně o objemu 1 litr), které by mohly být recyklovány, ale místo toho končí 

ve směsném komunálním odpadu a potažmo na skládce. Znovu využívány jsou asi 

jen z 16%, proto od roku 2006 přistoupila spol. EKO-KOM, a.s. k platbě za 

vytříděné nápojové kartony, obce tedy mohou i za tento vytříděný odpad získat 

                                                        
78 údaje dostupné na: www.jaktridit.cz. 
79 Např. Téma v časopise Odpady 1/2010, s. 20. Oceněno bylo město Písek, které má vedle sítě 
nádob i 8 sběrných dvorů, kdežto krajské České Budějovice jen 2. 
80 HORÁK, M.: Poptávka po druhotných surovinách opět oživuje, Odpady, 6/2010, s. 10, krizi na trhu 
druhotných surovin se věnuje např. i MĚCHURA, P. v časopisu Odpady 1/2009, s. 17. 
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určitou sumu, přesto se situace zatím nelepší.81 Třídí se pomocí speciálního 

kontejneru, kdy se vedle bílého, žlutého, modrého a zeleného objevuje ještě jeden, 

černý s oranžovým víkem. Kartony se dají sbírat i spolu s plasty, protože je nijak 

neznehodnocují, samozřejmě s tím, že se posléze dotřídí. Mnoho měst a obcí už 

systém dotřiďování zavedlo, a na žlutých kontejnerech má vyznačeno, že se do něj 

mohou házet i nápojové kartony, mnoho dalších umisťuje na svých územích 

speciální kontejnery.82 Lidé na třídění těchto obalů ale nejsou navyklí a proto 

dosahované výsledky nejsou tak dobré jako u plastu nebo skla, kde o jejich 

speciálním sběru ví každý. Dostáváme se k tomu, k čemu dojdeme zřejmě ještě 

několikrát. Důležité pro třídění jsou zejména osvětové akce, snaha naučit lidi třídit 

i další složky komunálního odpadu. 

Nyní, když se řekne tříděný odpad, lidé si představí právě jen tyto obalové 

materiály. Přitom třídit se dá i spousta dalšího, namátkou biologický odpad, oděvy, 

textil, dřevo. U těchto složek se to ale nedaří. Kdybychom právě u těchto složek 

dosahovali lepších výsledků, mohli bychom se alespoň přiblížit plánu – 50% 

využití komunálního odpadu. Těchto čísel je dnes dosahováno například 

v Rakousku či Německu, ČR ale za nimi kulhá s nějakými 20% a naopak, téměř 

80% skládkuje. Skládky přitom jsou pro životní prostředí velkou zátěží, obtěžují 

znečištěním, zápachem, vznikem skládkového plynu. Malá část komunálního 

odpadu se ještě spaluje. Právě spalovny by mohly přispět k dosažení nižších čísel u 

skládkování. Dlouhou dobu se stát stavěl proti nim,83 za prioritu si dával zajištění 

lepších recyklačních služeb pro domy a byty, v posledních měsících se však 

k myšlence nových spaloven začínáme pomalu vracet. Odborníci tvrdí, že bez nich 

nesplníme to, co musíme, tedy o 65% komunálního odpadu na skládkách méně. 

Spalování má oproti skládkování výhody, například sníží množství odpadů, zabrání 

zmiňovaným emisím, ale i nevýhody. Jde o produkci dalších látek nebezpečných 

pro životní prostředí a také se spálením ztratí mnoho zdrojů, které by mohly být 

využity znovu. V současné době stojí spalovny jen v Praze, Brně a Liberci, do 

                                                        
81 ALTMAN, V.: Systémy sběru nápojových kartonů. Komunální technika, 2/2008, s. 14. 
82 Nakládání s odpady, Komunální technika 2/2008, s. 16. 
83 POH obsahoval cíl „nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních 
prostředků.“ Tento bod však byl novelou vypuštěn. 
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budoucna možná přibudou nové. Dá se čekat, že ano, zatímco dříve na jejich 

výstavbu nebylo možné získat dotace, dnes se k podpoře této varianty stát opět 

přiklání. 

6.2 Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

BRKO tvoří hmotnostně velkou složku komunálního odpad (odhaduje se až 

kolem 40% komunálního odpadu84) a povětšinou končívá bez dalšího využití na 

skládkách. Právě tady lze mnohé změnit a BRKO dále využít, k čemuž nás nutí i 

příslušná evropská směrnice.  

BRKO je odpad, který je schopen aerobního nebo anaerobního rozkladu a 

lze ho zařadit do skupiny 20 dle Katalogu odpadů. Co BRKO tvoří? Kvantitativně 

nejvíc tráva, z veřejné i soukromé zeleně (nezanedbatelná část pochází právě ze 

soukromých zahrad), sezónně se vyskytuje také listí a další přírodní materiály jako 

dřevní štěpka, odpady z květinových záhonů apod. V domácnostech se nejčastěji 

setkáme s bioodpadem vzniklým v kuchyni, jsou to zbytky zeleniny, ovoce, 

potravin, čaje, ale třeba i papírové utěrky nebo peří.85 BRKO dnes většinou končí 

na skládkách jako součást směsného komunálního odpadu, což vede k nežádoucím 

jevům, jako vzniku skleníkových plynů a ztrátě zdrojů. Přitom by se dal využít i 

jinak, zejména při kompostování nebo spalování, což by vedlo k snižování 

množství skládek (nebo alespoň nezvyšování jejich množství), zisku energie. 

Nutností pro jeho další využití je tříděný sběr, který umožňuje použít BRKO ke 

kompostování nebo zmiňovanému získávání energie. Ve chvíli, kdy se smísí 

s jinými částmi komunálního odpadu, kompostovat se již nedá.86 

K nakládání s BRKO jinak než skládkováním nás nutí i evropské předpisy. 

EU si také uvědomuje tento problém, a proto stanovila pro skládkování BRKO 

limity ve směrnici 1999/31/ES, o skládkách odpadů (u jejího vzniku stály zejména 

                                                        
84 Odhad z časopisu Komunální technika, článek Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, č. 
7/2008, s. 34, podobný odhad i v: VOŘÍŠEK, T.: Nakládání s komunálními bioodpady v České 
republice. Biom.cz. Ten pracuje se 41%. Vyskytují se i údaje až o 50%. 
85 BALNER, P., a kolektiv: HOSPODAŘENÍ S ODPADY V OBCÍCH. Vydal EKO-KOM, a.s., Praha, 2003, s. 
5/028. 
86 SLEJŠKA, A.: Možnosti snižování množství skládkovaných BRKO. Biom.cz. 
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snahy o snížení emisí skleníkových plynů). Ta stanoví, že množství skládkovaného 

odpadu se musí snižovat na 75% (do roku 2010), později na 50% (2013) a 

nakonec na 35% (2020) BRKO.87 To reflektuje i POH ČR, který si jako jeden ze 

svých hlavních cílů dal právě snížení skládkování BRKO, přičemž 75% se mělo – ve 

shodě se směrnicí – dosáhnout do roku 2010, 50% do roku 2013 a 35% do 2020. 

Podrobněji pak BRKO upravuje ještě vyhláška MŽP č. 341/2008 Sb., o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO). Ta vymezuje 

například, co všechno může BRKO být nebo technické požadavky na vybavení a 

provoz zařízení, které s bioodpady pracují.  

Podle údajů, získaných od obcí s rozšířenou působností, se zatím nezdá, že 

by tyto plány měly být naplněny. Místo, aby množství BRKO ukládaného na skládky 

klesalo, děje se pravý opak. V roce 2006 bylo na skládky ukládáno 124% BRKO, 

v závislosti na množství, z kterého vychází POH a z kterého by tam v roce 2010 

mělo jít jen 75%.88 Jak to? Může za to hlavně dostatek kapacit na skládkách, 

kterých je v ČR vybudováno dost, a naopak nedostatek alternativ pro jejich 

zpracování, například nedostatek kompostovacích ploch, také ale to, že není 

zvykem BRKO třídit a tudíž zůstává ve směsném komunálním odpadu. Jak již bylo 

zmíněno, možností, jak využít BRKO, je zejména kompostování a spalování, 

popřípadě zplyňování v bioplynových stanicích.89 Oproti kompostování není 

spalování tak ekologické a ničí se při něm další možné suroviny. Kompostování 

zároveň méně zatěžuje životní prostředí. Má i lepší ekonomické vyhlídky (je asi 

20krát výhodnější), problémem ale může být například nezájem o takto získaný 

kompost. 

 

                                                        
87 Procentuální údaje představují hmotnost. 
88 POKORNÁ, A.: Legislativa v oblasti zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Komunální 
technika, 7/2008, s. 47. 
89 Dále se dá BRKO využít pomocí mechanicko-biologických nebo mechanicko-fyzikálních 
technologií, tyto technologie se však v ČR neuplatňují. 
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6.2.1 Materiálové a energetické využití BRKO   

BRO a s nimi tedy i BRKO byly novelou zákona o odpadech č. 314/2006 Sb. 

zařazeny mezi odpady, pro které jsou stanoveny některé zvláštní požadavky na 

zacházení s BRO při sběru výkupu a používání. Obce získaly možnost vybudovat 

malé zařízení na zpracování a provozovat jej bez nutnosti souhlasu krajského 

úřadu, stačí povolení úřadu obce s rozšířenou působností. Dále mohou, podle § 10a 

zákona o odpadech, stanovit obecně závaznou vyhláškou systém komunitního 

kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné 

zeleně na území obce. Komunitním kompostováním se dle zákona rozumí systém 

sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území 

obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. V praxi ve 

vyhláškách obce stanovují zejména kdy, kam a jaké rostlinné zbytky lze odkládat 

(ať už do kontejnerů, sběrných dvorů nebo přímo v kompostárně). Obec má tak 

šanci předcházet vzniku odpadu, protože zbytky rostlin se nestanou odpadem, ale 

kompostem. Naprosto v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Jiné složky BRKO 

– například kuchyňské zbytky – než právě zelené zbytky ze zahrad však takto 

využívat nelze. Produktem je zelený kompost, který se využívá k údržbě veřejných 

ploch v obci. Kromě situace, kdy kompost využívá obec, však o tento produkt 

prozatím příliš velký zájem není, což je, v porovnání s odpady z obalů, zřejmě 

největší problém. Zatímco o odpady z obalů je zájem a jdou na odbyt (již byla 

zmiňována Čína v souvislosti s PET lahvemi), BRKO neláká. 

Obce pomalu začínají centralizované systémy rozjíždět, stavějí 

kompostárny, které financuje z velké části EU. Cílem je, aby na skládce končilo ještě 

méně BRKO (stále je ho valná většina), při čerpání financí z EU to nezatěžuje ani 

místní rozpočet. Uvedu opět příklad města Písku, který si právě třídění BRKO 

nastavil jako prioritu v odpadovém hospodářství. Přidávají se sběrné nádoby, 

sběrná místa a snaží se i o osvětu obyvatel. Konají se besedy, informace jsou 

dostupné na billboardech, lidé také dostávají letáky do schránek.  

Vedle obecního kompostování mají lidé možnost třídit ve vlastní režii 

v rámci tzv. domácího kompostování. Podobně jako u komunitního kompostování 

by se dalo hovořit o předcházení vzniku odpadu, podle hierarchie ideálnímu 
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řešení.90 V poslední době se proto začínají tyto domácí komposty podporovat, 

například darováním jednoduchých kompostérů nebo příspěvkem na jejich nákup. 

Abych byl konkrétní, třeba Hradec Králové přispívá 500 Kč na nákup kompostéru. 

Má to svoje opodstatnění, čím blíže zdroji odpadu je kompostování prováděno, tím 

je levnější a právě domácí kompostování je nejjednodušší a nejlevnější zpracování 

BRKO. Na druhou stranu těžko očekávat, že kompostovat bude na své zahradě 

každý, proto by se obce měly zaměřit i na vybudování fungujícího centralizovaného 

systému nakládání s BRKO. Tyto systémy mohou být různé, pro jejich správné 

nastavení je nutné znát místa vzniku bioodpadu v obcích, zohlednit finanční 

možnosti a další faktory.91  

Bohužel, dostatečnou možnost třídit BRKO zatím nemají lidé zdaleka ve 

všech obcích ČR.92 Mnoho z nich se celkově k třídění odpadu staví dost ležérně, 

POH je nechává chladnými. Aby systém separovaného sběru a nakládání s BRKO 

fungoval ve větší míře, myslím, že by bylo třeba více legislativně zatlačit na obce. 

Buď bych zavedl povinnost, nikoli možnost, vytvořit systém komunitního 

kompostování v obci, nebo povinnost vytvořit dostatek příležitosti pro občany 

k třídění, tj. zajistit místa pro tříděný sběr biologického odpadu, jeho odvoz a 

zpracování, nejlépe však obojí najednou. Právě obce jsou totiž schopné neustálým 

apelem naučit své občany třídit, a jelikož se jim to povedlo u plastů nebo papíru, 

nevidím důvod, proč by se jim to nemělo povést i v tomto případě. Musí k tomu ale 

být nějakým způsobem motivovány. Stačil by jeden odstavec v zákoně, například: 

„Obce jsou povinny zavést oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu.“ U 

obalových odpadů je tlak kladen na výrobce – a obce s nimi za finanční odměnu 

spolupracují, u BRKO to nejde, tudíž by se muselo zatlačit na jiný subjekt, například 

právě obec.  

Tolik k materiálovému využití BRKO, které zákon definuje jako způsob 

využití odpadů zahrnující právě recyklaci a další způsoby využití odpadů jako 

materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání 

                                                        
90 ALTMAN, V.: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Komunální technika, 7/2008, s. 35. 
91 ALTMAN, V.: Systém sběru biologického odpadu v ČR, In: PECINOVÁ, A. (edit.): Nakládání 
s bioodpady v legislativě a praxi, 27. – 28. února 2008, s. 26. 
92 Dle ČSÚ v roce 2007 jen 87 kompostáren. ALTMAN, V.: Využití kompostů z biologicky 
rozložitelných komunálních odpad. Komunální technika, 2/2010, s. 16. 
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energie. Právě o možnosti využití biologicky rozložitelných složek komunálního 

odpadu jako zdroje energie bych se ještě rád zmínil nyní. Po předcházení vzniku, 

opětovném a materiálovém využití je právě energetické využití odpadů dalším 

bodem v hierarchii nakládání s odpady, na který by měla přijít řada před jejich 

odstraněním. Vedle vyrábění kvalitního hnojiva se dá BRKO využít k zisku 

elektřiny a tepla. Energie z BRKO se dá získávat v bioplynových stanicích. 

Jejich počet v ČR pomalu roste. V roce 2008 jich bylo 23, v současnosti se 

jejich počet blíží stu93 a odhad Českého sdružení pro biomasu hovoří o 400 

stanicích do roku 2015. Vzhledem k tomu, že stát zarazil poskytování dotací na 

jejich výstavbu, se dá očekávat, že konečné číslo bude mnohem nižší. Ve stanicích 

je možné zpracovat širokou škálu bioodpadů, i těch z domácností včetně 

kuchyňských zbytků nebo z průmyslových oblastí. Využití odpadu v bioplynové 

stanici je skutečným využíváním obnovitelných zdrojů energie, když ta je 

získávána přímo z biomasy, proto je jejich výstavba také státem podporovaná. 

Naproti tomu spalovny odpadů, další možnost energetického využití, sice také 

získají energii, ale samy spotřebují množství fosilních paliv k provozu a pro životní 

prostředí jsou větší zátěží. Často proto nejsou chápány jako zařízení 

k energetickému využití odpadů, jako spíše k jejich odstranění. V poslední době se 

ale začínají vracet úvahy o výstavbě nových spaloven. I poslední Zprávy o životním 

prostředí potvrzují, že jen kompostování a bioplynové stanice nebudou pro 

dosažení cílů u BRKO stačit, proto dochází k změně postoje ohledně spaloven.94 

Podpora zisku energie z BRO a potažmo BRKO je státem garantovaná, 

upravuje ji zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, a 

zejména pak vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a 

parametrů stanovení biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy. Předpisy 

upravují požadavky na podporu využití a trvalého zajištění zvyšování podílu 

obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů a tím i přispění 

                                                        
93 Údaje ze stránek Biom.cz publikované v časopise Odpady, 1/2010, s. 15. 
94 ŠŤASTNÁ, J.: Změna POH uvolnila cestu lepšímu využití komunálního odpadu, Odpady, 1/2010, s. 
10. 
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k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji 

společnosti.95 

6.3 Zpětný odběr výrobků 

 Pro některé výrobky obecný systém nakládání s komunálním odpadem 

neplatí a je pro ně zaváděn systém jiný, z toho důvodu, aby se součástí 

komunálního odpadu vůbec nestaly. Je tomu tak proto, že obsahují látky, které jsou 

nebezpečné pro životní prostředí, anebo proto, že jsou znovu dobře využitelné. 

Z těchto důvodu byl zaveden systém zpětného odběru vybraných výrobků, který 

přináší povinnosti pro ty, které dané výrobky přivádí na trh. Vychází z principu 

odpovědnosti výrobce (nebo dovozce) zajistit nakládání s výrobky po ukončení 

jejich životnosti. V zákoně o odpadech je uveden v § 38, dříve byl tento paragraf 

společný pro všechny výrobky, nyní jsou podmínky pro zpětný odběr baterií a 

akumulátorů uvedeny v § 31g a pro elektrozařízení v § 37k. Kromě těchto výrobků 

se povinnost vztahuje i na různé oleje96, výbojky, zářivky nebo pneumatiky (dále 

jen výrobky). Okruh výrobků není konečný, vláda má možnost rozšířit jejich okruh 

(v souladu s unijním právem, které se v oblasti zpětného odběru výrobků neustále 

rozvíjí).97 Podrobnosti týkající se zpětného odběru jsou upraveny vyhláškou MŽP č. 

237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků. Ta definuje zpětný odběr jako odebírání použitých výrobků povinnými 

osobami od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo 

odstranění.98 Zpětný odběr se týká i obalů, upravuje ho zákon o obalech. Částečně 

se uplatňuje i u autovraků (postup upravují § 36 a 37 – 37e zákona o odpadech). 

Myšlenka zpětného odběru vznikla na půdě EU už v 80. letech a od té doby se 

neustále vyvíjí a zdokonaluje. Její uskutečňování samozřejmě něco stojí, v ceně 

daného výrobku je zahrnuta malá finanční suma, která se k danému výrobku 

                                                        
95 PECINOVÁ, A. (edit.): Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi, 27. – 28. února 2008, s. 8. 
96 Viz zákon o odpadech: oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, 
přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li 
tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků. 
97 JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy. 
2. aktualizované vydání. Nakl. Linde, Praha, 2005, s. 110. 
98 Ust. §1 odst. 2 vyhlášky MŽP 237/2002 Sb. 
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připlácí a která je určena právě na systém zpětného odběru. Například u 

elektrozařízení se jedná o částku od 1 do 300 Kč. 

 Jak už bylo řečeno, u komunálního odpadu se uplatňuje odpovědnost 

původce tohoto odpadu, u těchto výrobků se jedná o princip odpovědnosti 

výrobce. Ta spočívá v tom, že právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 

vyrábí nebo uvádí v České republice na trh vybrané výrobky zahraničního výrobce 

(výrobce nebo dovozce), musí bezplatně odebrat daný výrobek od spotřebitele na 

místě k tomu určeném. Tyto povinné osoby mají zákonem stanoveny i další 

povinnosti, například informační. Zajistit zpětný odběr musí povinné osoby bez 

ohledu na značku a do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze. 

Vykazovaným obdobím je kalendářní rok, povinná osoba musí vypracovat zprávu o 

plnění povinnosti zpětného odběru, kterou odevzdává MŽP, které vyhláškou 

stanoví obsahové náležitosti zprávy. Možnost spotřebitele takto výrobek odevzdat 

by měla být taková, jako ho zakoupit.99 Podle vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. se za 

stejně dostupná považují místa zpětného prodeje, pokud je stanoveno minimálně 

jedno místo zpětného odběru v každé obci nebo v každém městském obvodu nebo 

městské části, kde se nachází prodejny těchto výrobků. Systém by měl nutit 

k tomu, aby výrobky obsahovaly co nejméně nebezpečných látek a jejich opětovné 

využití nebo odstranění bylo co nejlevnější. Zejména však jde právě o jejich 

opětovné využití, aby se daly použít co nejvíckrát. V praxi však tyto faktory stále 

ustupují zejména finančním záležitostem.100 

Hlavní úlohu v takovém systému opět hrají spotřebitelé, uživatelé daných 

výrobků. Musí být dostatečně informováni o tom, kam výrobky odevzdat, a 

motivovat je k tomu, aby se těchto produktů nezbavovali jako součásti 

komunálního odpadu, nebo hůř, vyhazovali je na místech pro odpad vůbec 

neurčených. Jejich informovanost je podle průzkumů rok od roku lepší. O umístění 

sběrných míst ve své obci má přehled 8 lidí z 10, stále méně si myslí, že žárovka se 

vyhazuje do kontejnerů na třídění skla; zpětný odběr výrobků má až 80% podporu 

                                                        
99 JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy. 
2. aktualizované vydání. Nakl. Linde, Praha, 2005, s. 110. 
100 ŠPŮR, J.: Analýza zpětného odběru některých výrobků. Zpráva pro zpětný odběr některých 
výrobků za rok 2006. Praha, 2007, s. 13. 
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s tím, že lidé věří tomu, že se díky němu tolik spotřebičů nepovaluje na skládkách 

či ulicích.101 Informační povinnost je jeden z prvků principu odpovědnosti výrobců. 

Dalšími jsou zejména povinnost organizační spočívající v zavádění systému sběru a 

recyklace a finanční. Při vysokých nákladech na provozy systémů a likvidace 

výrobků jsou výrobci nuceni přemýšlet o výrobcích tak, aby se daly recyklovat a 

sloužily co nejdéle. Informační povinnost blíže specifikuje opět vyhláška MŽP, 

která ukládá povinným osobám obvyklým způsobem (například v průvodní 

dokumentaci, letákem nebo elektronicky) zajistit informace o možnostech 

zpětného odběru svého výrobku. Informace musí obsahovat zejména místa 

zpětného odběru a výrobky, které jsou odebírány. Spotřebiteli jsou tyto informace 

podávány prostřednictvím posledního prodejce. Pokud spotřebitele neinformuje, 

je povinen výrobky odebírat na stejném místě, kde je prodal, v provozní době a 

bezplatně. 

Plnění povinnosti zpětného odběru lze v souladu s právním řádem napojit 

na systém nakládání s komunálním odpadem. Ustanovení § 38 odst. 6 zákona o 

odpadech umožňuje řešit tuto povinnost tak, že na základě písemné dohody s obcí 

využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů 

stanovený na systém touto obcí. Tyto výrobky se nesmějí skládkovat. Dohody 

většinou obsahují hlavně ustanovení, jestli bude zpětný odběr probíhat formou 

mobilního svozu či zajištěním stálého sběrného místa.  

6.3.1 Zpětný odběr elektrozařízení 

 Zpětný odběr elektrozařízení upravuje § 37k zákona o odpadech. I tato 

ustanovení zákona blíže provádí vyhláška MŽP, konkrétně vyhláška č. 352/2005 

Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 

podmínkách financování nakládání s nimi (známá jako „elektrovyhláška“). Tato 

právní úprava reagovala na tři směrnice EU týkající se elektrozařízení a 

                                                        
101 Údaje z výzkumu agentury MARKENT pro kolektivní systémy ASEKOL, ELEKTROLAMP a 
Elektrowin. Podrobněji v: Elektroodpad recykluje třetina českých domácností. Komunální technika 
10/2010, s. 22. 
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elektroodpadů (2002/96/ES, 2003/108/ES a 2002/95/ES).102 Elektrozařízení je 

definováno v zákoně o odpadech jako zařízení závislé na elektrickém proudu nebo 

elektromagnetickém poli, jeho zpětný odběr je pak jeho odebírání od spotřebitelů 

bez nároku na úplatu v místě k tomu výrobcem určeném. Zpětný odběr se vztahuje 

pouze na elektrozařízení pocházející z domácností. 

 Opět se zde uplatňuje princip odpovědnosti výrobce, resp. posledního 

prodejce, tedy toho, kdo prodává zařízení spotřebiteli. Právní úprava rozlišuje 

mezi historickými elektrozařízeními (uvedenými před 13. 8. 2005) a novými, 

uvedenými na trh po tomto datu.  Nakládání s historickými je financováno všemi 

výrobci společně skrze kolektivní systém, u nových zařízení již nese náklady 

spotřebitel při jejich zakoupení. Poslední prodejce má povinnost spotřebitele 

náležitě informovat o způsobu provedení zpětného odběru, musí existovat i 

možnost odevzdat staré zařízení při koupi nového (bez ohledu na značku nebo 

výrobce) podle pravidla „kus za kus“.103 Výrobci a dovozci elektrozařízení musí 

svoje povinnosti plnit společně, prostřednictvím společností, jež byly k tomuto 

účelu přímo založeny.104 Tyto jsou známé jako kolektivní systémy a jejich činnost 

spočívá v organizaci sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a 

elektroodpadů po celé ČR. V současnosti jich u nás funguje 6.105 V praxi se s nimi 

stále častěji setkáváme díky rostoucímu množství speciálních nádob na 

elektrozařízení u jiných kontejnerů nebo v obchodech nebo při nejrůznějších 

akcích, jako je třeba sběr ve školách. I díky těmto kolektivním systémům, které 

zejména – ve spolupráci s obcemi, kterých je do systémů zapojeno již přes 2 500106 

– zajišťují sběrná místa, svoz zařízení, ale i osvětu, splnila ČR k roku 2008 cíle 

stanovené evropským právem.107 Na rozdíl například od limitů nakládání s BRKO, 

                                                        
102 Odpad nebo použitý výrobek podléhající zpětnému odběru?, Komunální technika 2/2008, s. 21. 
103 JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy. 
2. aktualizované vydání. Nakl. Linde, Praha, 2005, s. 98. 
104 Odpad nebo použitý výrobek podléhající zpětnému odběru? Komunální technika 2/2008, s. 22. 
105 MŽP pak spolupracuje se společnostmi ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a Elektrowin s.r.o. 
v otázkách řešení sběru a logistiky v obcích. Tyto tři systémy jsou zároveň mezi šesti fungujícími 
v ČR nejvýznamnější. 
106 Odpad nebo použitý výrobek podléhající zpětnému odběru? Komunální technika 2/2008, s. 22. 
107 Cílem bylo sebrat 4 kg elektrozařízení z domácností na osobu a rok. Splnění v roce 2008 lze 
považovat za velký úspěch, neboť ještě v roce 2006 činil průměr 1,67 kg. 
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které se nám dlouhodobě plnit nedaří, u elektrozařízení z domácností je vidět, že 

při dostatečné osvětě a fungujícím systému lze dosáhnout markantního zlepšení.  

6.4 Shrnutí 

V předešlých řádcích jsem rozebíral složky, které dohromady tvoří asi dvě 

třetiny komunálního odpadu. Při jejich důsledném třídění, v jehož důsledku se dají 

znovu použít, by se dalo velmi přiblížit plánům, nastíněným v POH ČR. Zatímco 

odpady z obalů se třídit daří, u BRKO tomu tak není. Řekne-li se tříděný odpad, lidé 

si povětšinou představí ty barevné kontejnery u nich v ulici, kam chodí 

s plastovými lahvemi. Asi každý ví, kde má nejbližší. V důsledku mnohých 

osvětových kampaní a vytvořením sítě sběrných míst se podařilo obyvatele ČR 

naučit třídit tyto složky tak, že se vyšvihli až na přední místo v EU. 71% 

recyklovaných obalových odpadů hovoří samo za sebe. Nelze tak tvrdit, že se v ČR 

nedaří odpad třídit proto, že by lidé byli lhostejní. Proč se ale takto netřídí i BRKO, 

kvantitativně nejdůležitější část komunálního odpadu, která končí nejčastěji na 

skládkách, ač by nemusela? Lidé ji třídit neumí. Někteří využijí část BRKO pro své 

domácí kompostování, ale i přesto je třeba vytvořit na úrovni obcí systémy 

odděleného sběru a komunitního kompostování. Díky osvětovým akcím, 

podobným těm, které se často objevovaly ve vztahu k plastům a dalším odpadovým 

obalům, se dá dostat do povědomí lidí, že se dají třídit i další věci. Právě v osvětě a 

ve vytvoření dostatečné sítě speciálních odpadů na BRKO, které by mohly stát 

například vedle žlutých kontejnerů na plasty, aby každý věděl, kam jít, vidím 

možnosti, jak zlepšit třídění, a tím pádem i další využívání BRKO, neboť k jeho 

využití je nutností právě jeho oddělený sběr. Aby k tomu došlo, je dle mého 

potřeba na obce legislativně zatlačit, aby podobné systémy prostě vytvořit musely. 

Pak bude mnohem reálnější přiblížit se číslům stanoveným v POH, od kterých jsme 

momentálně stále daleko. Problémem je také to, že o kompost z BRKO není zájem a 

na rozdíl od odpadů z obalů nemá velkou perspektivu na trhu druhotných surovin. 

Poslední vývoj ukazuje, že k jejich dosažení bude třeba přehodnotit negativní 

postoj ke spalovnám. Změnou POH jsou již proto znovu dovoleny jejich dotace a dá 
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se očekávat jejich přibývání. I tak je ale třeba BRKO třídit, snažit se ho využívat 

nejen spalováním (tím, že se začne spalovat, by se mohly začít šidit ostatní 

způsoby) a neztrácet zbytečně využitelné materiály a zdroje. 
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ZÁVĚR 

 Zvyšující se produkce odpadů se v posledních letech stala celosvětovým 

problémem. Jejich neblahý vliv na životní prostředí a potažmo i člověka se 

nejrůznější představitelé snaží řešit na všech úrovních, od regionálních po 

celosvětové. Se vzrůstající životní úrovní lidí však roste i spotřeba zboží a tím 

pádem i množství vzniklých odpadů a ani do budoucna se nedá očekávat, že by 

došlo k nějaké výrazné změně. Právě odpady, které vyprodukují lidé – spotřebitelé 

při nepodnikatelské činnosti, nazýváme komunálními. 

 Zatímco zákon o odpadech spojuje pojem komunálního odpadu s činností 

nepodnikajících fyzických osob, unijní právní úprava, podobně jako český Katalog 

odpadů, je širší, jelikož zahrnuje i podobný odpad z živností, průmyslu a úřadů. 

Katalog odpadů tedy plně odpovídá unijnímu chápání komunálního odpadu (a 

pojmu municipal waste). Anglickým ekvivalentem zákonné definice by byl spíše 

„household waste“, tedy odpad domovní. Tyto pojmové nesrovnalosti však nejsou 

ojedinělé v rámci celé EU. Zásadním bodem v obou úpravách je stanovení 

hierarchie nakládání s odpady. Ta sice na první místo staví předcházení jejich 

vzniku, oblast odpadového hospodářství se zaměřuje spíše na další využívání 

odpadů, opětovné využití, recyklaci nebo energetické využití. Zlepšit dodržování 

odpadové hierarchie, kde odstranění odpadů je až na samém konci, by měla 

zejména lepší osvěta, informovanost obyvatelstva, zlepšování systémů třídění 

odpadů nebo třeba zvyšování poplatků za odstraňování odpadu. Naplnění 

odpadové hierarchie se snaží EU dosáhnout i stanovením limitů pro jednotlivé 

způsoby nakládání s komunálním odpadem, z kterých vychází i POH ČR. 

 Komunálního odpadu v ČR se produkuje nejméně v rámci celé EU, i přesto je 

to 300 kg ročně na osobu, téměř kilogram denně. A většina se stále odváží na 

skládky, navzdory materiálovému a energetickému potenciálu. Přitom jak české, 

tak evropské předpisy stanovují zmiňované limity týkající se snižování množství 

skládkovaného odpadu, dosahované výsledky se jim ale ani nepřibližují a podíl 

skládkovaného odpadu u nás stále dosahuje 80 %, ačkoli podle plánů POH měla být 

už v roce 2010 alespoň polovina komunálních odpadů znovu využívána. Podobně 
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se nedaří naplňovat ani cíle o množství skládkovaného BRKO, které se místo 

čtvrtinového poklesu o čtvrtinu zvýšilo. 

 Podíl skládkovaného odpadu by mohl klesnout ke zmiňovaným limitům, 

kdyby se dařilo důsledně třídit obě množstevně nejvýznamnější složky 

komunálního odpadu – odpad z obalů a BRKO – a posléze s nimi nakládat v souladu 

s odpadovou hierarchií namísto jejich skládkování. Zatímco u odpadu z obalů jsou 

výsledky vynikající (recykluje se více než 70 % těchto odpadů), u BRKO je situace 

opačná. U obalového odpadu se podařilo nastavit fungující systém, kde 

odpovědnost je přenesena na výrobce, kteří musí zajistit zpětný odběr těchto obalů 

a zajistit požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu. Výrobci pak 

tyto povinnosti plní především v součinnosti s autorizovanou obalovou společností 

a obcemi, které vytváří síť sběrných nádob a dostávají za to finanční příspěvky. 

Právě dostatečná dostupnost je velmi důležitá pro to, aby se lidé do třídění 

zapojovali, protože u občanů celý proces začíná. Přístupností sběrných míst a 

osvětovými akcemi se podařilo v ČR dosáhnout v třídění obalových odpadů 

nejlepších výsledků z celé EU. U BRKO žádný podobný systém vytvořen není a to se 

odráží na výsledcích nakládání s ním. Velká většina ho končí na skládkách, ačkoli 

by se dal využít energeticky i materiálně. Jelikož BRKO tvoří až 40 % komunálního 

odpadu, nakládání s touto složkou značně ovlivňuje i celkové výsledky nakládání 

s komunálním odpadem. Systémy komunitního kompostování se sice objevují stále 

častěji, zdaleka ale ne ve všech obcích. Problémem je i těžší využití tohoto odpadu, 

na rozdíl od odpadu obalového, protože o kompost z BRKO není zájem, využívá se 

většinou jen na obecních zelených plochách. Oproti odpadům z obalů je trh s BRKO 

skutečně malý. Řešením by dle mého bylo buďto povinné zavedení obecních 

systémů nakládání s BRKO nebo například vystavení dalších spaloven pro 

energetické využití tohoto odpadu, které jsou zatím u nás jen tři. Ačkoli MŽP jejich 

další výstavbu nechtělo podporovat, změnilo postoj a opět podporuje výstavbu 

spaloven z prostředků Operačního programu životního prostředí. Snížit množství 

skládkovaného odpadu v ČR by skutečně mělo být prioritou v odpadovém 

hospodářství, 80 % podílu skládkovaného odpadu je příliš. 
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 Některé výrobky jsou zákonem z režimu nakládání s komunálním odpadem 

vyjmuty úplně. Jde o ty, které jsou svým složením nebezpečné pro životní 

prostředí, nebo o takové, které jsou znovu velmi dobře využitelné. Pro ně je proto 

vytvořen systém zpětného odběru výrobků, za který nesou povinnost opět výrobci. 

Na rozdíl od zpětného odběru odpadů z obalů se tyto výrobky nestávají součástí 

komunálního odpadu. Obsahují látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí, 

nebo jsou tyto výrobky znovu dobře využitelné. Proto byl zaveden systém 

zpětného odběru vybraných výrobků, který přináší povinnosti pro ty, kteří dané 

výrobky přivádí na trh. Ti musí zajistit systém s nakládáním s nimi po ukončení 

jejich životnosti, musí bezplatně odebrat daný výrobek od spotřebitele na místě 

k tomu určeném. Systém by měl nutit k tomu, aby výrobky obsahovaly co nejméně 

nebezpečných látek a jejich opětovné využití nebo odstranění bylo co nejlevnější. 

Zejména jde právě o jejich opětovné využití, systém má nutit výrobce vyrábět tak, 

aby se výrovky daly použít co nejvíckrát. V praxi však tyto faktory stále ustupují 

zejména finančním záležitostem. Výrobci zavádějí tyto systémy kolektivně, známé 

jsou například systémy Elektrowin nebo ASEKOL. Ačkoli nejsou výrobky jako 

elektrozařízení, různé oleje nebo baterie součástí komunálního odpadu, systém 

jejich odběru lze v souladu s právním řádem napojit na systém nakládání 

s komunálním odpadem. Výsledky zpětného odběru těchto produktů vykazují 

v posledních letech lepšící se tendenci, což lze přičíst zejména množství osvětových 

a jiných akcí, kdy se podobný odpad sbírá například ve školách nebo v obchodech. 

Přibývají i kontejnery na elektrozařízení na sběrných místech.  

 Hlavní roli v nakládání s komunálním odpadem hraje obec. Zákon ji totiž 

určuje za původce komunálního odpadu. Děje se tak ve chvíli, kdy fyzická osoba 

odloží odpad na místě k tomu určeném. Ač původce fiktivní, musí obec dostát všem 

povinnostem, které mají i ostatní původci odpadů, například zařazovat odpad 

podle druhů a kategorií. Zejména pak musí určit a zajistit místa, na které mají 

občané odpad odkládat. Obce si mohou upravit systém nakládání s komunálním 

odpadem samy obecně závaznou vyhláškou, kde zpravidla určí místa, kam lze 

komunální odpad odkládat, a podrobněji určí, jak nakládat s jednotlivými složkami 

komunálního odpadu. V praxi obce tyto vyhlášky mají, upřesňují tam způsoby 
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nakládání s jednotlivými složkami odpadu, sběrná místa pro tyto jednotlivé druhy, 

popřípadě čas, kdy lze na sběrné místo odpad uložit. Obec také může přenést 

ekonomickou zátěž z provozu systému nakládání s komunálním odpadem na 

reálné původce komunálního odpadu, fyzické osoby. Na výběr má jednu ze tří 

možností plateb, přičemž použití jedné vylučuje zavedení ostatních. Všechny z nich 

mají své klady i zápory.  

 Místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem má 

pevně stanoven okruh osob, které ho mají platit. Jsou to fyzické osoby, které mají 

v obci trvalý pobyt, a výše poplatku, určená obcí, je pro všechny stejná. Snazší je 

výběr a určení, kdo má poplatek platit, nereflektuje však skutečnou situaci, když 

mnoho lidí má bydliště jinde, než produkuje odpad. Ani nemotivuje lidi k nižší 

produkci odpadů, když se neplatí podle množství vyprodukovaného odpadu, ale 

takzvaně za hlavu. I proto jsou mi více sympatické systémy jiné, ačkoli nejsou 

v praxi tolik využívané. Poplatek za komunální odpad dle zákona o odpadech 

umožňuje obci rozúčtovat náklady na jednotlivé poplatníky podle nákladů obce 

vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, ať už podle množství 

uživatelů, nebo podle množství nádob. Dají se tak sice lépe pokrýt náklady obce, na 

druhou stranu jsou ale více zatížení občané. Poslední možností je smluvní forma 

úhrady, opět podle zákona o odpadech. Problémům s neplněním smlouvy se dá 

předejít známkovým systémem. Právě tento známkový systém se mi jeví velmi 

spravedlivý, zohledňuje skutečnou produkci komunálního odpadu jednotlivých 

fyzických osob, které si mohou zajistit například různou frekvenci svozu odpadu, 

lépe odpovídá systému PAYT (Pay as you throw). I proto doufám, že ačkoli tyto 

systémy nevyužívá mnoho obcí, i v budoucnu ponechá zákonná úprava obcím 

možnost výběru mezi jednotlivými metodami. Za předpokladu, že se podaří 

vymýtit situaci, kdy kvůli různým poplatkům v jednotlivých obcích mohou být 

někteří občané zpoplatněni vícekrát, například jednou podle trvalého bydliště 

v obci, která má zaveden místní poplatek, podruhé v obci, která má poplatek za 

komunální odpad a ve které osoba fakticky odpad produkuje. 

 Závěrem bych rád podotkl, že veškeré zlepšení ve výsledcích nakládání 

s komunálním odpadem je ve velké míře závislé na chování reálných producentů 
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tohoto odpadu, občanů. Osvěta a vzdělávání mi právě u komunálních odpadů 

přijde velmi důležité pro naplňování odpadové hierarchie a co nejlepší likvidaci 

odpadů. Výsledky z nakládání s obalovými odpady, kdy zejména u plastů se stalo 

jejich třídění do jisté míry moderní, dávají této tezi za pravdu. Každý by si proto 

měl dávat pozor, jak nakládá s odpady, začít poctivě třídit a nevyhazovat odpad 

všude kolem sebe. Právě od chování jednotlivců by mohla v tomto případě vést 

cesta ke zlepšení. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: 

Produkce komunálních odpadů v ČR v letech 2003 – 2008 

(v tunách) 

 

 

Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008, www.mzp.cz 
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Příloha č. 2: 

Produkce komunálního odpadu v zemích EU v roce 2008 

(v kilogramech na jednoho obyvatele) 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, ec.europa.eu/eurostat 
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Příloha č. 3: 

 

Podíl skládkování na nakládání s komunálními odpady v letech 2002 - 2008 

 

Zdroj: Informační systém odpadového hospodářství (ICOH) 
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Příloha č. 4: 

Struktura nakládání s komunálními odpady v ČR 

(v tunách) 

 

 

Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008, www.mzp.cz 
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Příloha č. 5: 

Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů roku 2010 

 

Zdroj: EKO-KOM, a.s.; www.ekokom.cz 
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Seznam zkratek: 

BRKO   Biologicky rozložitelný komunální odpad 

ČR   Česká republika 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ES   Evropské společenství 

EU   Evropská unie 

Katalog odpadů Vyhláška č. 381/2001 Sb., 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 

LFG   Landfill gas (skládkový plyn) 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

PAYT   Pay as you throw (plať podle toho, kolik odpadu vyhodíš) 

POH ČR  Plán odpadového hospodářství České republiky 

OSN   Organizace spojených národů 

OZV   Obecně závazná vyhláška 

SDEU   Soudní dvůr Evropské unie, dříve Evropský soudní dvůr (ESD) 
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Abstrakt 

 Právní režim nakládání s komunálním odpadem 

V úvodu této práce o právním režimu nakládání s komunálním odpadem 

seznamuji pro lepší představu čtenáře s věcnými aspekty komunálního odpadu, 

zejména jeho produkovaném množství a způsoby, kterými se s ním nakládá, včetně 

limitů, kterých se má u jednotlivých způsobů nakládání s komunálním odpadem 

dosáhnout. Tomu, jakým způsobem by se dalo dosažení limitů zajistit, se věnuji 

v kapitole o nakládání s vybranými složkami komunálního odpadu. Porovnávám 

zejména odpady z obalů, s nimiž nakládáme vzorově, a biologicky rozložitelný 

komunální odpad, množstevně významnou složku komunálního odpadu, kde to tak 

dobře nejde. I proto, že o odpady z plastů a dalších obalů je mnohem větší zájem, 

jelikož se dají znovu použít ve výrobním procesu. 

 Další část práce je zaměřena na právní úpravu odpadového hospodářství. 

Začíná unijní úpravou, výchozí pro členské státy. Česká právní úprava je s unijní 

v souladu, zákon o odpadech byl i tak připravován. Rozpor najdeme u pojmu 

komunální odpad v zákoně o odpadech. Zatímco Katalog odpadů má komunální 

odpad definován stejně jako je tomu v unijní úpravě, zákonná definice je trošku 

odlišná. Právě pojmům odpad a komunální odpad se věnuje další kapitola. 

 Čtvrtá kapitola je věnována obci jako původci komunálního odpadu. Již 

předešlé zákony pracovaly s touto fikcí, kdy poté, co reálný producent 

komunálního odpadu odloží odpad na místo k tomu určené, stává se původcem ex 

lege obec. S touto rolí souvisejí práva a povinnosti, obec musí zajistit místa pro 

odkládání odpadu a sběr jeho nebezpečných složek. Obec může – a taky se tak 

většinou děje – vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které nakládání s komunálním 

odpadem blíže upraví, zejména vymezí jednotlivé složky komunálního odpadu 

podle Katalogu odpadů a určí, jak s nimi mají občané naložit. Za provozování 

systému nakládání s komunálním odpadem pak má obec nárok na úplatu od 

původních producentů. Může si vybrat ze tří způsobů, přičemž nejpoužívanějším je 

ten vybíraný paušálně na základě trvalého bydliště. Jednotlivým způsobům 
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možností plateb za komunální odpad, včetně příkladu na smluvní formu úhrady, se 

zabývám v páté kapitole. 

 Poslední část práce je věnována vybraným složkám komunálního odpadu – 

odpadům z obalů a biologicky rozložitelným složkám komunálního odpadu, a pak 

také výrobkům, které se dle zákona součástí komunálního odpadu nestávají a je 

pro ně vytvořen systém zpětného odběru. Tyto výrobky obsahují buď nebezpečné 

části, nebo jsou znovu dobře využitelné. Jedná se zejména o elektrozařízení jako 

ledničky, nebo o baterie či pneumatiky. 

 Práce často upozorňuje na důležitost osvěty veřejnosti, když právě reální 

producenti komunálního odpadu jsou těmi, kdo mohou v nakládání s ním činit 

změny a lépe dodržovat odpadovou hierarchii. Pro lepší představivost také často 

uvádí příklady a číselné údaje z praxe. 
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Abstract 

Legal regime of municipal waste management 

 

 This work about legal regime of municipal waste management in the Czech 

Republic begins with a chapter about some aspects of the municipal waste, 

especially the quantity in which the CR and the EU produces municipal waste, ways 

in which municipal waste is disposed and percentage limits which should be 

achieved in municipal waste management. 

Next part is started with a short flashback into the history of legislation of 

waste (and municipal waste as well) in the Czech Republic in the last 20 years – 

follows independence of the Czech Republic. Conception of municipal waste did 

not get throught a big changes during that decades, so didn´t the system of 

municipal waste management. In the recent years there have been serious 

discussions about the new “waste“ law and after the new Goverment was elected 

they started again, also we will see if the new law will see the lights of the world. 

 The work then gives an explanation of basic terms – waste and municipal 

waste – in the Czech law and also in the European law. Because of being the 

member of European Union, the Czech Republic has quite similar definitions of 

these terms – new laws were prepared to be conformable with European law. Also 

the waste hierarchy, important for the approach to waste management, is the same 

in both – the most important is waste prevention, followed by re-use, recycling and 

recovery. Althought landfilling should be the last option of waste management, it is 

unfortunately still the most usual way of the municipal waste disposal.  

 The sorting and recycling of waste in the Czech Republic is quite good, one 

of the bests in the Europe, except the biodegradable waste, which should be more 

composting, because we are not able to fulfil demands of the European Union right 

now. One of the most important things is to inform public as much as possible 

about the right disposal with municipal waste. The most of the people know what 

to do with plastic bottles or paper – where should this waste go and how to 
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separate it, but they are not use to work with biodegradeble waste in the same 

way. Instead of landfilling we could make a high quality natural compost or get 

some energy from this type of waste. 

 The main part in the Czech regime of disposal of the municipal waste has 

the municipality. The municipality is ex lege considered to be an author of the 

municipal waste on its territory. Citizens have to lay waste down on places that are 

intended for it and then responsibility lays on the municipality. They can choose 

from three different ways (two based on legislative and one contractual) of how 

will citizens pay for municipal waste. They should choose the one that fit the most 

for the municipality. Most of them prefer paying method that does not take in 

account the amount of produced waste. I think that the main purpose of payment 

system should be to motivate people to prevent waste, but now there is no 

motivation in the most municipalities, althought there are some exceptions. 

 The work often shows examples of how the waste management is executed 

in some European countries and also in different Czech cities. 
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