
Nakládání s komunálními odpady
pro municipální zákazníky
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Kontakty

▪ obchodní oddělení

▪ Marek Chudý – vedoucí obchodního oddělení

▪ Renata Foglová – obchodní zástupce pro obce

▪ Vendula Krátká – obchodní zástupce pro komerční zákazníky

▪ Štěpánka Jiskrová – administrativní pracovnice pro obce

▪ Pavla Hottmarová – administrativní pracovnice pro komerční zákazníky

▪ Jana Šťovíčková – fakturantka (elektronické odesílání faktur)

▪ provozní oddělení Transport

▪ Pavel Vorlíček – vedoucí provozu

▪ Lenka Holečková – dispečer dopravy (svoz odpadu z nádob)

▪ Jaromír Špinler – dispečer dopravy (kontejnerová vozidla)

▪ Denisa Videnská – administrativní pracovnice (objednávky na dodávky odpadových nádob, www.ekola.cz)

▪ Iveta Hottmarová – evidentka (evidence, EKO-KOM, roční hlášení o produkci)

▪ provozní oddělení Skládka

▪ Veronika Bezdíčková – evidentka, příjem odpadu

▪ Lenka Robotková – evidentka, příjem odpadu



Legislativní část



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – dopady na obce

▪ základní povinnosti obcí § 59 Obecní systém, §33 Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 273/2021

Sb.

▪ přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob,

případně v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků, pokud zavedla poplatek z

nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků podle zákona o místních poplatcích

▪ zajistit odděleného soustřeďování komunálního odpadu: nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla,

kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž textilu

▪ není povinna odděleně soustřeďovat odpad plastů, skla a kovů, pokud tím nedojde k ohrožení možnosti

jejich recyklace

▪ nastavit obecní systém obecně závaznou vyhláškou, ve kterém může zároveň určit i místa, ve kterých

bude přebírat:

▪ stavební a demoliční odpad vznikající při činnosti nepodnikajících fyzických osob

▪ movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu

▪ výrobky s ukončenou životností

▪ rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci

komunitního kompostování



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – dopady na obce

▪ základní povinnosti obcí § 59 Obecní systém

▪ zajistit plnění následujících limitů pro odděleně soustřeďované recyklované složky:

▪ 60% v roce 2025

▪ 65 % v roce 2030

▪ 70% v roce 2035

▪ informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu

odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu

▪ nejméně jednou ročně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky

odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – dopady na obce
Příloha č. 9 Sazby pro dílčí základy poplatku

Poplatkové období v roce

Dílčí základ 

poplatku za 

ukládání

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

a dále

využitelných 

odpadů*)

800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

zbytkových 

odpadů

500 500 500 500 500 600 600 700 700 800

nebezpečných 

odpadů

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

vybraných 

technologických 

odpadů

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

sanačních 

odpadů

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Množství odpadu, na které se vztahuje výjimka dle §157

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

a dále
Minimální podíl 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – plnění povinností obcí

▪ platba dílčích základů poplatků za ukládání odpadů (využitelného x zbytkového = komunálního

odpadu)

▪ výzva uzavření Dohod o výběru poplatků a předávání podkladů mezi obcí a EKOLA České

Libchavy s.r.o.

▪ s výzvou obesláno 109 obcí, Dohody uzavřeny s 83 z nich

▪ doposud neuzavřeno 26 Dohod

▪ Bartošovice v Orlických horách, Chleny, Javornice, Lhoty u Potštejna, Rybná nad Zdobnicí,

Tutleky

▪ Líšnice, Mladkov, Pastviny, Žampach

▪ Brandýs nad Orlicí, Bošín, Dobříkov, Mostek, Nasavrky, Skořenice, Slatina, Sruby, Voděrady, Zálší

▪ Damníkov, Strážná, Trpík, Verměřovice

▪ Hnátnice, Sopotnice



Množství pro stanovení sazby
dílčího poplatku za ukládání odpadu

Obec Množství nad limit 12/21

Obec Přívrat 80%

Obec Řetová 39%

Obec Řetůvka 32%

Obec Hrádek 32%

Obec Sopotnice 25%

Obec Jehnědí 24%

Obec České Libchavy 23%

Obec Velká Skrovnice 20%

Obec Dolní Dobrouč 20%

Obec Seč 15%

Obec Hnátnice 14%

Obec Sudislav nad Orlicí 11%

Obec Oucmanice 8%

Obec Libchavy -5%

Obec Orlické Podhůří -11%

Obec Sudslava -19%

Město Ústí nad Orlicí -27%



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – plnění povinností obcí

▪ oddělené soustřeďování komunálního odpadu



Realizované projekty sběru
z nádob „dům od domu“

▪ Obec Žichlínek

▪ Obec České Libchavy

▪ Obec Synkov - Slemeno

Rok Papír Plasty Směsný odpad

2020 12,41 14,92 100,65

2021 15,86 14,70 92,80

2021_2020
3,45 -0,22 -7,85

27,80% -1,47% -7,80%

Rok Papír Plasty Směsný odpad

2020 9,09 5,93 117,81

2021 8,96 10,90 97,39

2021_2020
-0,13 4,97 -20,42

-1,43% 83,81% -17,33%

Rok Papír Plasty Směsný odpad

2020 2,15 2,85 61,53

2021 4,19 6,96 44,18

2021_2020
2,04 4,11 -17,35

94,88% 144,21% -28,20%



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – plnění povinností obcí

▪ způsob výpočtu plnění cíle obce pro odděleně soustřeďované recyklované složky – Příloha č. 18 k vyhlášce

273/2001 Sb.

[(msložka KO1 + msložka KOn) z obecního systému] + [(msložka KO1 + msložka KOn) mimo obecní systém]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100

[(m produkce KO z obecního systému) + (m KO mimo obecní systém)]

▪ (msložka KO1) z obecního systému – hmotnost odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu sebrané v rámci

obecního systému

▪ (msložka KO1) mimo obecní systém - hmotnost odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na

území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, která není předána do obecního systému a je nepodnikající fyzickou

osobou předána mimo tento systém – Příloha č. 19 k vyhlášce 273/2021 Sb. „Formulář pro oznámení o komunálních odpadech

převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl“

▪ m produkce KO z obecního systému – hmotnost komunálního odpadu vznikajícího v rámci obecního systému

▪ m KO mimo obecní systém – hmotnost komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických

osob, který není předán do obecního systému a je nepodnikajícími fyzickými osobami předán mimo tento systém – Příloha č. 19 k

vyhlášce 273/2021 Sb. „Formulář pro oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž

území odpad vznikl“



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – plnění povinností obcí

▪ způsob výpočtu plnění cíle obce pro odděleně soustřeďované recyklované složky – Příloha č. 18 k vyhlášce

273/2001 Sb.

▪ (m složka)

Katalogové číslo Název odpadu

200101 Papír a lepenka

200102 Sklo

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

200110 Oděvy

200111 Textilní materiály

200125 Jedlý olej a tuk

200138 Dřevo

200139 Plasty

200140 Kovy

200201 Biologicky rozložitelný odpad



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – plnění povinností obcí

▪ způsob výpočtu plnění cíle obce pro odděleně soustřeďované recyklované složky – Příloha č. 18 k vyhlášce

273/2001 Sb.

▪ (m celkem KO)

Katalogové číslo Název odpadu

200101 Papír a lepenka

200102 Sklo

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

200110 Oděvy

200111 Textilní materiály

200113 Rozpouštědla

201114 Kyseliny

200115 Zásady

200117 Fotochemikálie

200119 Pesticidy



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – plnění povinností obcí

Katalogové číslo Název odpadu

200125 Jedlý olej a tuk

200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125

200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127

200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky

200130 Detergenty neuvedené pod číslem 200129

200131 Nepoužitelná cytostatika

200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131

200137 Dřevo obsahující nebezpečné látky

200138 Dřevo



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – plnění povinností obcí

Katalogové číslo Název odpadu

200139 Plasty

200140 Kovy

200141 Odpad z čištění komínů

200199 Další frakce jinak blíže neurčené

200201 Biologicky rozložitelný odpad

200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad

200301 Směsný komunální odpad

200302 Odpad z tržišť

200303 Uliční smetky

200307 Objemný odpad

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – plnění povinností obcí

▪ informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu

odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu

▪ nejméně jednou ročně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky

odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému

▪ Portál zákazníka:

▪ 1. etapa projektu – leden 2022

▪ postupné rozšiřování o další funkcionality

▪ základní obsah – přehled o množstvích odpadů, fakturaci, vývoji dat v čase, hlášení o

odpadech, výpočet plnění cíle pro odděleně soustřeďované recyklovatelné složky atd.

▪ zdroj dat: informační systém NAVISION

▪ cena za přístup k portálu: bezplatně



Zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech – plnění povinností obcí

▪ Metodický pokyn Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazování odpadů a plnění

evidenčních a ohlašovacích povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021

Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

▪ obec zařadí své komunální odpady pod katalogová čísla skupiny 20 Katalogu odpadů

▪ odděleně soustřeďované využitelné složky (tzv. tříděný sběr) a nebezpečné složky komunálního odpadu

obec zařadí pod katalogová čísla podskupiny 20 01 Katalogu odpadů: 20 01 01 nápojové kartony

▪ vedení evidence v případě společného soustřeďování některých využitelných odpadů – plasty (lze i

nápojové kartony), sklo a kovy – evidence se vede pro každou složku samostatně, přesné údaje obdrží

od následného zpracovatele

▪ §27, odst. (4) vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady: Hlášení o obecním systému je

součástí ročního hlášení a zasílá se podle listu 5 přílohy č. 13

▪ List 5 – Údaje o obecním systému nakládání s odpady

▪ 15 tabulek na 8 stranách formátu A4

▪ vysvětlivky k tabulkám na 9 stranách formátu A4



Údaje o obecním systému
nakládání s odpady



Údaje o obecním systému
nakládání s odpady



Údaje o obecním systému
nakládání s odpady



Údaje o obecním systému
nakládání s odpady



Údaje o obecním systému
nakládání s odpady



Místní poplatky 
za komunální odpad

• dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích  lze poplatek stanovit některou ze dvou níže uvedených 
možností:

• místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nebo

• místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

• se základem poplatku podle hmotnosti odloženého odpadu

• se základem poplatku podle objemu odloženého odpadu

• se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad



Místní poplatky 
za obecní systém

• poplatníkem je:

• fyzická osoba přihlášená v obci

• vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterém není 
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

• předmět poplatku: jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství

• k naplnění předmětu poplatku dochází samostatně, např. osoba přihlášená v obci, která zde současně 
vlastní dvě nemovitosti, v nichž není nikdo přihlášen, naplní předmět poplatku třikrát

• není podstatné jakou část poplatkového období trvají rozhodné skutečnosti, postačí jsou-li dány pouze k 
jedinému dni, rozsah jejich trvání v rámci poplatkového období má vliv pouze na výši poplatku

• osvobození od poplatku – osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je 
poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci 
bydliště (plus další čtyři možnosti osvobození od poplatku)

• výše poplatku: 1 200 Kč (bez vazby na náklady obce na provoz systému odpadového hospodářství)

• snížení poplatku: zákonné, případně v pravomoci obce

• ohlašovací povinnost poplatníka – dle §14a odst. 1 zákona o místních poplatcích je poplatník povinen podat 
správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce

• splatnost poplatku: 

• obec určí obecně závaznou vyhláškou

• v případě, že poplatník nezaplatí včas nebo vy správné výši vyměří obec poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným platebním předpisem a současně může poplatek zvýšit až na trojnásobek  



Místní poplatky 
za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci

• tento poplatek zohledňuje skutečné množství odloženého odpadu, přičemž jeho základem může být –
vedle objemu skutečně odloženého odpadu nebo kapacity nádob na odpad – i hmotnost reálně
odloženého odpadu

• poplatníkem je:

• fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

• vlastník nemovité věci, ve kterém nemá bydliště žádná osoba

• plátcem (povinen vybrat poplatek od poplatníka) je:

• společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

• vlastník nemovité věci v ostatních případech

• poplatkové období: kalendářní rok (pro toto poplatkové období lze zvolit pouze jeden ze základů a nelze je 
kombinovat)

• předmět poplatku: odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce

• základ dílčího poplatku za dílčí období (kalendářní měsíc) je:

• hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadající na poplatníka

• objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadající na poplatníka

• kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající 
na poplatníka



Místní poplatky 
za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci

• minimální základ dílčího poplatku, tj. základ za kalendářní měsíc může určit obec a činí nejvýše:

• 10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu

• 60 litrů, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků

• sazba poplatku činí nejvýše:

• 6 Kč za kg pokud je základem hmotnost odpadu

• 1 Kč za litr, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků

• osvobození od poplatku – nejsou stanovena žádná osvobození

• ohlašovací povinnost plátce poplatku – dle §14a odst. 1 zákona o místních poplatcích je plátce povinen podat 
správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce

• ohlašovací povinnost poplatníka – poplatník tohoto poplatku ohlášení nepodává

• splatnost poplatku: 

• jestliže obec zvolí hmotnostní nebo objemový základ je správce poplatku povinen poplatek vyměřit vždy 
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem

• poplatek je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného 
seznamu

• v případě, že poplatník nezaplatí včas nebo vy správné výši vyměří obec poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným platebním předpisem a současně může poplatek zvýšit až na trojnásobek  



Obec Množství nad limit 12/21

Obec Říčky v Orlických horách 193%

Obec Bartošovice v Orlických horách 155%

Obec Zdobnice 73%

Město Rokytnice v Orlických horách 70%

Obec Orlické Záhoří -71%



Provozní část



Montáž čipů na stávající nádoby
na ukládání odpadu

▪ čtyřstránkový manuál na montáž čipů na nádoby

▪ podklady ze strany obce: adresa stanoviště, typ nádoby, druh odpadu

▪ označení stávajících nádob číslem popisným

▪ propagace montáže čipů před vlastním termínem akce

▪ časová dotace na montáž čipů: 300 nádob / směna

▪ průběh akce: cca 80% úspěšnost, 20% nádob montáž v dodatečném termínu (neoznačená číslem

popisným, přistavena na jiném místě, neodpovídající druh nádoby, netypizovaná nádoba atd.)

▪ další administrativní úkony obce po provedení montáže čipů: udržování seznamu stanovišť, hlášení

změn, např. změna bydliště, výměna nádoby, prodej nemovitosti atd.

▪ náklady obce: 90 Kč / plastová nádoba, 145 Kč / kovová nádoba

▪ dodání nádob s již nainstalovanými čipy



Montáž čipů 
na stávající plastové nádoby



Montáž čipů 
na stávající kovové nádoby



Svozové plány a trasy 
pro jednotlivé obce

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=cs&mid=1kg7soOzvxDDMRPG0cQqby_dffEKmAJ5L

&ll=50.11234782638579%2C16.574461480217824&z=14

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=cs&mid=1kg7soOzvxDDMRPG0cQqby_dffEKmAJ5L&ll=50.11234782638579,16.574461480217824&z=14


Svoz odpadu v letním 
a zimním období

Bartošovice v Orlických horách 15.11. - 31.3.

Bystřec 15.11. - 31.3.

Čenkovice 15.11. - 31.3.

České Libchavy 15.11. - 28.2.

České Petrovice 15.11. - 31.3.

Dolní Dobrouč 15.11. - 28.2.

Hejnice 15.11. - 28.2.

Javornice 15.11. - 28.2.

Klášterec nad Orlicí 15.11. - 28.2.

Líšnice 15.11. - 28.2.

Mladkov 15.11. - 31.3.

Nekoř 15.11. - 28.2.

Pěčín 15.11. - 28.2.

Petrovice 15.11. - 28.2.

Rokytnice v Orlických horách 15.11. - 31.3.

Rybná nad Zdobnicí 15.11. - 28.2.

Řetová 15.11. - 28.2.

Řetůvka 15.11. - 28.2.

Sopotnice 15.11. - 28.2.

Strážná 15.11. - 31.3.

Synkov-Slemeno 15.11. - 28.2.

Velká Skrovnice 15.11. - 28.2.

Voděrady (Džbánov) 15.11. - 28.2.

Záchlumí 15.11. - 28.2.

Zdobnice 15.11. - 31.3.



Svoz odpadu z míst nedostupných
pro standardní svozovou techniku



Obchodní část



Dodatky smluv 
pro rok 2022

▪ harmonizace znění obchodních smluv s legislativou

▪ zařazování komunálních odpadů dle katalogu odpadů

▪ ceny služeb pro rok 2022

▪ separovaný sběr odpadu – beze změn oproti roku 2021

▪ směsný komunální odpad a nebezpečné odpady – 6 – 8% dle aktuální úrovně inflace ve 4. čtvrtletí

2021



Poptávkový dotazník

Obec:

Mám zájem o zajištění níže uvedených služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady

Svoz papíru z nádob způsobem dům od domu *)

Svoz plastů z nádob způsobem dům od domu *)

Svoz skla z nádob způsobem dům od domu *)

Svoz bioodpadu z nádob způsobem dům od domu *)

Svoz textilu z veřejných stanovišť *)

Identifikaci nádob na svoz odpadu RFID čipy *)

Oddělený sběr textilu

*) nehodící se škrtněte

Dotazník zajištění nakládání s komunálními odpady v obci

Po doručení dotazníku Vás budeme kontaktovat za účelem zpracování a předložení 

nabídky na zajištění poptávaných služeb.

….........................................................

podpis

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano

ano

ne

ano ne
Svoz odpadu z míst nedostupných pro standardní 

svozovou techniku malým vozidlem *)

Vyplněný dotazník zašlete prosím na renata.foglova@mariuspedersen.cz nejpozději 

do 31. 12. 2021

ne



Fotodokumentace











Děkujeme za pozornost


