Obsahové vymezení pojmu sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
K aplikaci ustanovení § 10b odst. 4 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „ZMP“} se zaměřením na vymezení
pojmů pro účely ZMP ke stanovení max. výše druhé složky sazby místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
„ ........ rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.“
1. Netříděný komunální odpad
Pro absenci věcného vymezení pojmu netříděný komunální odpad, který není přímo
obsahem zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „zákon
o odpadech“} lze vyjít z povinnosti původců odpadů {původcem je mimo jiné i obec}
uvedené v jeho ustanovení § 16 odst. 1 písm. e), tj. shromažďovat odpady u t ř í d ě n é podle
jednotlivých druhů a kategorií ve smyslu vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.
Netříděný komunální odpad, je pak veškerý odpad vznikající na území obce {§ 4 odst.
1 písm. b) zákona o odpadech} po v y t ř í d ě n í.
Jedná se tedy o tzv. „zbytkový“ komunální odpad, který je v Katalogu odpadů
podřazen ve skupinách:
č. 20 03 01 - směsný komunální odpad
č. 20 03 07 - objemný komunální odpad
2. Sběr a svoz netříděného komunálního odpadu podle § 10b odst. 4 písm. b) ZMP
Sběrem se pro účely ZMP rozumí krátkodobé shromažďování netříděného
komunálního odpadu ve shromažďovacích prostředcích, a to jak v místě jeho vzniku, tak po
jeho převzetí oprávněnou osobou za účelem jeho odstranění na skládce nebo spalovně.
Oprávněná osoba obci jako původci odpadu mimo vlastní náklady související se sběrem
současně účtuje úhradu související s náklady na odstranění odpadu tzv. poplatek za uložení na
skládku, včetně ceny za uložení.
Svozem se rozumí způsob soustředění netříděného komunálního odpadu na místa
odkud se uskutečňuje jeho doprava oprávněnou osobou do zařízení sloužících k odstraňování
odpadů. Jde o tzv. svoz „od dveří ke dveřím“, jinými slovy z míst soustředění odpadů ve
shromažďovacích prostředcích k tomu určených.
3. Skutečné náklady, které lze zahrnout do výpočtu výše druhé složky sazby poplatku
podle § 10b odst. 4 písm. b) ZMP:
•
•
•

zajištění, údržba {oprava, čištění}, obnova, vyprazdňování shromažďovacích
prostředků, včetně odpadkových košů, neboť jde o shromažďovací prostředek
určený v systému k odkládání směsného komunálního odpadu,
náklady na provoz sběrných dvorů, výhradně však jen náklady související s
manipulací netříděným komunálním odpadem,
náklady vzniklé oprávněné osobě v souvislosti s manipulací s předmětným
odpadem a jeho dopravou prostřednictvím sběrové a svozové společnosti, včetně

2
úhrady poplatku za uložení na skládku {§ 45 zákona o odpadech} a ceny za
uložení.

Naopak do skutečných nákladů pro výpočet výše druhé složky sazby poplatku nelze
zahrnout náklady na odstranění tzv. černých skládek a to i v případě, že by se jednalo o
netříděný odpad dvou výše uvedených katalogových čísel. U takového odpadu jednak není
zřejmé, zda pochází od obyvatel dané obce, dále není ani součástí systému nakládání s odpady
obyvatel obce a do systému zapojených podnikajících fyzických osob a právnických osob, a
obec není ani jejich vlastníkem, protože tyto odpady nebyly odloženy na místa k tomu určená,
ale byly nelegálně odstraněny. Fakticky se jedná o úklid obce. Obdobně je tomu v případě
tzv. litteringu (volně odhozených odpadků) a uličních smetků kat. číslo 20 03 03.
Ve vztahu k úklidu obce je třeba zabývat se také otázkou psích výkalů. Zákon o
odpadech se v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) na nakládání s psími výkaly nevztahuje.
Nakládání s psími výkaly tak není součástí obecního systému nakládání s komunálním
odpadem podle § 17 zákona o odpadech. To se nevztahuje na nádoby na směsný komunální
odpad, do kterých mohou být v souladu s přístupem konkrétní obce psí exkrementy
odkládány.

Pro výpočet druhé složky poplatků podle § 10b odst. 4 písm. b) nepatří do skutečných
nákladů netříděného komunálního odpadu náklady obce na likvidaci:

