
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

definují se v něm pojmy 

• obec je původcem komunálního odpadu 

vznikajícího na jejím území, který má původ 

v činnosti fyzických osob 

• obec má odpovědnost za nakládání s odpady do 

doby jejich využití nebo odstranění 

• odpad 

• komunální odpad 

• nakládání s odpady 



Odpad 

• tříděný/využitelný 

• nebezpečný (vyřazená elektrická 

a elektronická  zařízení, barvy apod.) 

• velkoobjemový 

• zbytkový/směsný 
 



obrázek odpady 



 
 

obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit pouze jeden ze tří 

dále uvedených způsobů, které mezi sebou nelze vzájemně 

kombinovat 
 

• výhradně z rozpočtu, tj. bez výběru poplatku –  

  Teplice (50 tisíc obyvatel) – na rok 2011 vyčleněno 40 mil. Kč, 

   Most, Dubí (od 2011), Ústí nad Labem (2009 a 2010) 

• přes daň z nemovitosti násobkem základní sazby 

   Šlapanice 

Hrazení nákladů na manipulaci s odpady 



druhy poplatků 
1. Úhrada za nakládání s komunálními odpady 

• jde o tzv. smluvní poplatek dle zákona o odpadech  

• smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši 

úhrady a způsob fakturace 
 

2.   Místní poplatek za provoz systému nakládání 

s komunálními odpady 

• je upraven zákonem o místních poplatcích 

• má zákonem stanovenu horní hranici (jediný z uvedených) 

• je v ČR nejrozšířenější 

• obec může osvobodit od jeho placení určité kategorie osob 
 

3. Poplatek za komunální odpad 

• je postaven na zákonu o odpadech 

• maximální výše se stanoví podle předpokládaných 

oprávněných nákladů obce 

• není možnost osvobození od tohoto poplatku 



poplatky a dluhy 

Plzeň – v roce 2011 se uvádí od zhruba 400 do 900 korun na 

 osobu ročně  

 

Dluhy spojené s neplacením poplatků 

Ústí nad Labem – 95 tis. obyvatel / 18 tis. dlužníků,  

 dluhy dosahují 40 mil. Kč 

Děčín – 50 tis. obyvatel / 10 % neplatí,  

 dluhy dosahují 17,5 mil. Kč 

Brno v letošním roce uvádí 8 milionů Kč (asi 4,5 %) 



novela zákona o míst. poplatcích 

Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

která platí pro poplatky od roku 2013. 
 

Novela zákona  

• rozšiřuje okruh osob, které budou muset hradit poplatek         

za komunální odpad  

• zvyšuje maximální limit poplatku za sběr a svoz netříděného 

odpadu 
 

Sazba poplatku 

• až 250,- Kč za osobu 

• částka stanovená na základě skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu  

      na jednoho poplatníka - maximálně 750,- Kč. 



Legislativní výhled 

Legislativní výhled 

Ministerstvo životního prostředí plánuje předložit nový zákon 

o odpadech do konce letošního roku. Počítá s výrazným 

navýšením poplatků za skládky i povinností obcí umožnit 

lidem třídění bioodpadu. 

Podle odpadového experta Daniela Vondrouše (radil 

např.ministru Bursíkovi) je potřeba zdražit skládkování tak, 

aby bylo výhodnější odpad třídit a ne vozit na skládky.  Řada 

ekologů však varuje, že vznik dalších spaloven odpadů 

povede k tomu, že města nebudou příliš třídění odpadů řešit. 



Struktura systému odpadového hospodářství - 

příjmy a výdaje rok 2011 

2363000

288700

231300

1198870

příjmy místní poplatek za odpady příjmy za třídění odpadu

dluhy za odpad   dofinancování městem



Struktury příjmů a výdajů  

Adamov, rok 2011 

  místní poplatek

  příjem z tříd. odpadu

netříděný kom. odpad

likvidace, nádoby

nebezpečný odpad

výdaje                                          příjmy 



Příjmy v mil. Kč  
v minulých letech 
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Výdaje v mil. Kč 
v minulých letech 
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Celkové náklady a dotace z rozpočtu 
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Roční výdaj na nakládání s komunálním odpadem  
připadající na 1 obyvatele města 

0 Kč

200 Kč

400 Kč

600 Kč

800 Kč

1 000 Kč

2006 2007 2008 2009 2010 2011
rok



Porovnání nákladů 

náklady počet obyvatel náklady

mil. Kč na 1 obyvatele

Brno 250 385 000 649 Kč

Adamov 4,1 4 700 872 Kč

Kaplice 9,3 7 250 1 283 Kč

Pardubice 990 Kč



Rozpočet obce v roce 2011 

pro odvětví nakládání s odpady 

plán skutečnost

nákup - kontejnery, odpadkové koše 64 000 86 654

sáčky na psí exkrementy, náhradní díly 22 000 16 464

nákup ostatních služeb 4 145 500 3 910 064

• sběr, svoz a likvidace AVE CZ 2 620 000

• odvoz a likvidace odpadu ze sběrného dvora - GAMA J+P 880 000

• uložení odpadu na skládce Březinka 239 500

• likvidace obsahu odpadkových košů - GAMA J+P 156 000

• chod haly ke sběru odpadů 250 000

opravy a udržování kontejnerů 30 000

celkem 4 231 500 4 013 182

příjmy ze tříděného odpadu 270 000 288 701

sběr a svoz nebezpečných odpadů 68 689



Vývoj počtu nádob na tříděný odpad 
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Vývoj celkového objemu nádob na tříd. odpad 
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Snižování dotace města z rozpočtu 

• zvýšení příjmů 
 maximální počet platících poplatníků 

         trvalý pobyt 

         osoby vlastnící chalupy, chaty          

 

 

 

2. důslednější třídění odpadu  

       zmenší se objem skládkového či spalovaného odpadu 

       zvýší se platba za vytříděný odpad  

3. zvýšení poplatku 
 

• snížení výdajů 
skládkování versus spalování odpadu 

2006 4 790

2007 4 741

2008 4 605

2009 4 560

2010 4 592

2011 4 596



skládkování versus spalování 

v ČR se skládkuje 65 %, spaluje 10 % 

 zbytek třídění apod. 

   

Skládky - cena za uložení 1 200 Kč/t,  

                 předpokládá se nárust o 50 % 

Březinka II (10 km severně od Letovic) - životnost 2020 

 

V ČR se nachází 3 spalovny komunálního odpadu  

          (Praha-Malešice, Brno, Liberec) 

Brno - cena za spálení 850 Kč/t 

 



skládka pevných odpadů Březinka II 


