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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 2. 3. 2018, 
s termínem dodání stanovisek do 23. 3. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

# 
Resort K bodu Připomínka Charakter Vypořádání 

1.  Liberecký kraj K § 2 odst. 1 
vyhlášky 
(obecně) 
 

Smysl návrhu je jasný – začít plošně sbírat od 
občanů biologicky rozložitelný komunální odpad 
(dále jen BRKO) z domácností (dle katalogu 
odpadů 20 01 08). Řada obcí zatím řešila 
povinnost odděleného soustřeďování BRKO 
v rámci předcházení vzniku odpadů (§ 10a) 
sběrem pouze rostlinných zbytků z údržby své 
zeleně a zahrad občanů. Tyto materiály pak 
zpracovávaly obce na komunitních 
kompostárnách. Proč tedy v návrhu vyhlášky 
zůstala možnost sbírat právě jen („minimálně“) 
biologické odpady rostlinného původu? Ty sice 
přes zimu téměř nejsou, má-li ale obec jako 
koncové zařízení komunitní kompostárnu, je to pro 
ni nejjednodušší řešení. Na těchto zařízeních totiž 
BRKO z domácností nelze zpracovat, protože 
spadá do režimu vedlejších produktů živočišného 
původu, a tedy souhlasu a kontrole veterinární 
správy. 

Zásadní Vysvětleno. 
Nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady bude i po 
zavedení projednávané novely na 
stejném principu, proto i nadále 
platí, že povinnosti budou splněny 
i v případě, pokud má obec 
nastaven systém komunitního 
kompostování.  
V případě, že obec dojde k závěru, 
že v nádobách převládá odpad 
kat.č. 20 01 08 nad odpadem kat. 
č. 20 02 01 a vytříděný odpad tedy 
takto zařadí, je povinna předávat 
odpad oprávněné osobě, která 
může tento odpad zpracovávat. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o 
odpad, který je navýšením nad 
odpad sbíraný před novelou 
vyhlášky, nemělo by dojít 
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Pokud tedy obce vůbec začnou od občanů sbírat 
odpad z domácností, budou muset najít nová 
zpracovatelská zařízení oprávněná přijímat BRKO, 
a zároveň zmizí smysl jejich komunitních 
kompostáren, které byly však často vybudovány 
pomocí dotací a musejí tedy splnit udržitelnost… 
Některé komunitní kompostárny mohou být 
upraveny na standardní odpadářská zařízení, 
jejich provoz je však sofistikovanější, a tedy 
nákladnější. Domníváme se, že se to promítne na 
vyšších nákladech obcí, o kterých se však zpráva 
RIA nezmiňuje. 

k omezení provozu stávajících 
zařízení, které odpady přebírají, 
naopak bude podpořen případně 
provoz dalších zařízení.  
V případě, že by obec zvážila 
změnu komunitní kompostárny na 
provoz zařízení dle § 14 odst. 1 
zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, je nutno 
konstatovat, že změna by měla 
spočívat zejména 
v administrativním projednání, 
technologie provozu zařízení by 
měla být shodná. Z hlediska 
nákladů je nutno dále konstatovat, 
že obecně v obcích, kde je 
intenzivní způsob třídění odpadů, 
jsou náklady na nakládání 
s odpady nižší. 
 

2.  Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Čl. I bod 2 Upozorňujeme, že před slovy „Povinnost podle“ 
jsou použity nesprávné uvozovky. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Doporučující Akceptováno. 

3.   Čl. I bod 3 Z hlediska formálního doporučujeme na konec 
předmětného novelizačního bodu doplnit tečku. 

Doporučující Akceptováno. 

4.   Obecně Souhlasíme se záměrem předkladatele uložit obci 
povinnost zajistit místo pro soustřeďování jedlých 
olejů a tuků, avšak upozorňujeme, že předmětná 
povinnost bude ze strany obce splněna i v případě, 
že uzavře veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí 

Doporučující Vysvětleno. 
Záměrem novely vyhlášky je 
zavedení sběru ve všech obcích, 
byť případně jen sběrem ve 
sběrných  dvorech. S ohledem na 
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provozující sběrný dvůr. V takovémto případě by 
donášková vzdálenost pro občana takovéto obce 
mohla být až neúměrně velká a v konečném 
důsledku by tak nebyl splněn účel předmětného 
ustanovení. S ohledem na výše uvedené 
doporučujeme, aby místo, na kterém se mají 
soustřeďovat jedlé oleje a tuky bylo v předmětném 
ustanovení specifikováno alespoň tak, že má být 
zajištěno v územní působnosti obce. 

metodický pokyn MV je skutečně 
možné, aby byl sběr zajištěn 
sběrným dvorem jiné obce. V tuto 
chvíli chceme tuto možnost pro 
obce zachovat. Myslíme si, že 
případné zpřísnění vyžaduje 
úpravu textu zákona. Lze 
předpokládat, že na základě 
propagace, rozšiřování systému 
třídění odpadů a také po nasbírání 
zkušeností v obcích bude 
docházet k intenzifikaci třídění 
olejů. 

5.  Ministerstvo 
zemědělství 

Obecně Nad rámec předmětu novelizace dáváme na 
zvážení, zda by nebylo vhodné do § 3 vyhlášky 
zakotvit rovněž povinnost obcí zajistit celoroční 
sběrná místa vybavená sběrnými nádobami pro 
oddělené soustřeďování nápojových kartonů. V 
mnoha obcích jsou samostatné nádoby na sběr 
nápojových kartonů již dnes běžné.   

Doporučující Vysvětleno. 
V současné době chceme 
zachovat rozsah pro povinné 
třídění využitelných složek 
komunálních odpadů podle zákona 
o odpadech. 

6.   Obecně Nad rámec předmětu novelizace dále 
upozorňujeme, že navzdory ustanovení § 3 
stávající vyhlášky není v řadě obcí možný 
oddělený sběr kovů v rámci sběrných míst 
vybavených sběrnými nádobami pro tříděný odpad 
typu papír, sklo a plasty. Obce jistě uloženou 
zákonnou povinnost plní možností odložení kovů 
ve sběrných dvorech v souladu s §1 písm. a) 
stávající vyhlášky, ovšem pro obyvatele měst by 
samostatná přiměřeně velká sběrná nádoba na 
sběr kovů u ostatních sběrných nádob na tříděný 
odpad zajistila snazší dostupnost a větší ochotu k 

Doporučující Vysvětleno. 
Zpřísnění povinnosti sběru kovů 

není v tuto chvíli předmětem 

úpravy platné legislativy. 

Domníváme se, že ke 

zintenzivnění sběru jednotlivých 

komodit dojde po schválení 

vyšších závazných cílů recyklace 

komunálního odpadu (transpozice 

balíčku k oběhovému 

hospodářství). Zároveň bychom 
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samotnému třídění. Stávající praxe, kdy obce 
většinou zajišťují sběr kovů pouze ve sběrných 
dvorech, není vyhovující. Bylo by vhodné rozvést s 
obcemi diskusi o možnostech přidání 
samostatných sběrných nádob na sběr kovů k 
většině stanovišť, na kterých je možné odložit 
roztříděný papír, sklo a plasty. V případě využívání 
možnosti třídit kovový odpad by po vzoru 
Rakouska či Švýcarska bylo v pozdějších letech 
možné zvážit rozšíření na oddělený sběr železa, 
hliníku a ostatních kovů. 

chtěli obcím ponechat možnost 

najít nejvhodnější způsob 

nastavení obecního systému pro 

daný typ zástavby a vybavení 

obce.  

7.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K závěrečné 
zprávě z 
hodnocení 
dopadů 
regulace 

Doporučujeme, aby Ministerstvo do závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace doplnilo 
informace (za předpokladu, že je má) o:  

a) zvažovaných alternativách, jak budou 
obcím kompenzovány zvýšené náklady na 
zajištění celoročního místa BRKO včetně 
jedlých olejů a tuků 

b) predikce naplňování cílů stanovené ve 
směrnicích ze strany obcí, které budou 
celoročně zajišťovat místa pro BRKO. 

Doporučující Vysvětleno. 
Obce mohou žádat o dotaci na 
zavedení systému třídění odpadů 
ze SFŽP. RIA zároveň vysvětluje, 
že současně s rozšířením sběru 
biologicky rozložitelných odpadů 
dojde k poklesu nákladů na 
odstraňování směsného 
komunálního odpadu. 
Míru poklesu skládkování BRKO 
není možné předjímat, protože 
není zřejmé, v jakém rozsahu obce 
sběr zavedou.  

8.  Jihomoravský 
kraj 
 

Čl. I bod 3 
návrhu (§ 2 
odst. 7 
vyhlášky) 

Požadujeme vzhledem k nakládání s odpadem 
jedlých tuků a olejů vyhodnotit soulad – vztah s 
ohledem na povinnosti stanovené nařízením EP a 
Rady č. 1069/2009/ES pro odpad přijímaný do 
zařízení, který je současně vedlejším 
produktem živočišného původu, který není 
určen pro lidskou spotřebu, resp. s ohledem na 
povinnosti stanovené zákonem č. 166/1999 Sb., o 

Zásadní Vysvětleno. 
Ano, nakládání s odpadními 
jedlými tuky a oleji podléhá při 
zpracování v zařízení i uvedeným 
veterinárním předpisům, ale neměl 
by s tímto být problém vzhledem 
k již funkčním systémům. 
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veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Krajský 
úřad v případě povolování provozu sběrných dvorů 
se sběrem vedlejších produktů živočišného původu 
požaduje běžně doložit rozhodnutí, kterým se 
povoluje výkon veterinární asanační činnosti  - 
sběr (svoz) vedlejších živočišných produktů 
(odpadů). 

Resp. podléhá nakládání s odpadními jedlými tuky 
a oleji řešené předloženou změnou nejen zákonu o 
odpadech, zákonu o vodovodech a kanalizacích, 
ale i výše uvedeným veterinárním předpisům? 

 

 

9.   Čl. I bod 3 
návrhu (§ 2 
odst. 7 
vyhlášky) 

Technická poznámka - do nádob na sběr 
odpadních jedlých olejů a tuků jsou nezřídka 
odkládány jedlé oleje a tuky od podnikatelských 
subjektů, a to na náklady příslušné obce. 

Doporučující Vysvětleno. 
Tento problém není možné řešit na 
úrovni této vyhlášky. Obec se musí 
zaměřit na kontrolu toho, zda má 
podnikatel zajištěno nakládání 
s odpady, které produkuje. 
I v tomto případě je možné oficiální 
zapojení podnikatelů do systému 
obce. 

10.  Hospodářská 
komora ČR 

Obecně Navrhujeme předkladateli, aby se zaměřil a 
prosadil revizi indikátorové sady sloužící pro 
reporting. Za vzor by mohlo posloužit Slovensko, 
kterému se podařila změna výpočtu indikátoru na 
základě předložených faktů prosadit. 
Argumentace, že se změnou na celoroční svoz 
BRKO napomůže k naplnění cíle snižování 
ukládání BRKO, je totiž zavádějící. A to z toho 
důvodu, že do indikátoru je započítáváno 50 % 
množství směsného komunálního odpadu jako 
bioodpadu. To je, a bylo i v roce 1995, který slouží 

Doporučující Vysvětleno. 
Zastáváme názor, že zavedení 
celoročního sběru povede ke 
snížení množství biologicky 
rozložitelných odpadů ve 
směsném komunálním odpadu a 
s ohledem na toto snížení  dojde i 
k aktualizaci koeficientu.  
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jako referenční rok, chybné. Je třeba také zvážit 
zohlednění malých zařízení, komunitních 
kompostáren či mulčování a štěpkování do 
výpočtu indikátoru. 

11.   Obecně Tlak na zpracování vytříděných a svezených 
BRKO sice pomůže kompostárnám, ale zároveň 
by mělo dojít ke zjednodušení uvádění kompostů 
na trh, a především k zemědělcům. Problém 
s uplatněním výstupů z kompostáren se neustále 
zvětšuje. 

Doporučující Vysvětleno. 
MŽP vede průběžně jednání 
s MZE ohledně podpory aplikace 
kompostů na ZPF. V současné 
době je toto opatření ve větší míře 
zastoupeno v rámci plnění 
podmínek pro získání dotací 
z vypsaných titulů. Současně je 
možno obdržet dotaci na nákup 
rozmetadla. 

12.   Obecně V rámci RIA postrádáme významnější 
vyhodnocení negativních vlivů z dopravy, zejména 
u jedlých olejů a tuku, a vyhodnocení rizika úkapů 
ze shromažďovacích prostředků. 

Doporučující Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že svoz této 
komodity  dle zjištění v terénu není 
častý, vliv dopravy nebude 
významný (svoz je méně častý než 
svoz ostatních tříděných komodit). 
S ohledem na obecné povinnosti 
původce odpadu bude muset obec 
zajistit shromažďovací nádoby, ze 
kterých k úkapu nebude docházet.  
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13.  Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

§ 3 odst. 2 
vyhlášky 

Navrhujeme doplnění na konec § 3, odst. 2 
Vyhlášky slova „Toto se netýká papíru“: 

 

§ 3 

Papír, plasty, sklo a kovy 

(1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro 
oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, 
skla a kovů. 

(2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v 
případě, že jsou s ohledem na systém dalšího 
nakládání některé z těchto odpadů soustřeďovány 
společně, pokud tím nedojde ke zhoršení 
využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, 
pokud by tyto odpady byly soustřeďovány 
samostatně. Toto se netýká papíru. 

V případě papíru je jakékoli společné 
soustřeďování s jinými materiály bez zhoršení 
využitelnosti, recyklace papíru vyloučeno, tedy 
doporučujeme bod 2 v § 3 doplnit o podtržený text 
„Toto se netýká papíru“. 

Tento požadavek je potvrzen i současnou situací 
na globálním trhu se sběrovým papírem, tj. 
zákazem importu smíšeného papíru do Číny z 
důvodu nekvality způsobeným především 
smíšeným sběrem v některých státech Evropy a 
Ameriky. 

 

Doporučující Vysvětleno. 
MŽP nezaznamenalo problém 
s tímto ustanovením. Zákaz 
společného soustřeďování vyplývá 
již ze stávajícího  textu: „pokud tím 
nedojde ke zhoršení využitelnosti 
sebraných odpadů v porovnání s 
tím, pokud by tyto odpady byly 
soustřeďovány samostatně“.  
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14.  Úřad vlády ČR – 
Vedoucí Úřadu 
vlády 

K odůvodnění 
návrhu 

Zvážit přeformulování zdůvodnění novely vyhlášky. 

Novelizace vyhlášky je zdůvodněna evropskými 
předpisy a naší povinností splnit evropsky 
stanovené cíle. Proč je plníme? Protože nám hrozí 
sankce? Nebo proto, že oddělovat oleje, tuky a 
BRKO je rozumné a např. si jimi nezatěžujeme 
odpadní systémy, nepůsobíme si potíže při čištění 
odpadních vod v čistírnách od tuků, což poměrně 
často způsobuje poškození systémů? Nejen v 
tomto případě by bylo dobré zdůvodňovat to, co 
děláme tím, proč je to pro nás potřebné, než že 
nám EU hrozí sankcemi. 

Doporučující Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu bylo upraveno  
v souladu s připomínkou. 

15.  Svaz měst a obcí 
ČR 

§ 2 odst. 1 
vyhlášky  

Argumenty, kterými předkladatel odůvodňuje 
zavedení celoročního sběru, jsou poměrně 
zavádějící. Je sice pravda, že ČR neplní směrnice 
upravující množství skládkovaného BRKO, ale 
důvodem je především neexistence reálných 
zpracovatelských kapacit na využití směsného 
komunálního odpadu (SKO), který obsahuje 
největší podíl biologické složky z komunálního 
odpadu. 

Zásadní Vysvětleno. 
Do roku 2020 je možné zvýšit 
vytřídění BRKO ze směsného 
komunálního odpadu, a tím snížit 
jeho zastoupení v SKO.  
Kapacit na zpracování BRKO 
v kompostárnách je dostatek.  
 
 
 

16.   § 2 odst. 1 
vyhlášky 

Předkladatel by především měl vyhodnotit, jak 
konkrétně se projevilo zavedení povinnosti 
odděleného sběru BRKO v obcích od r. 2015 a jak 
konkrétně se to projevilo v poklesu BRKO 
uložených na skládky v ČR, a to z údajů o produkci 
komunálních odpadů za rok 2015 a za rok 2016. 
Je potřeba také porovnat, jakým způsobem 
vzrostla produkce odděleně sbíraných bioodpadů 
v obcích a současně, jakým způsobem se změnila 
produkce SKO v obcích. Oba výsledky je také 

Zásadní Akceptováno částečně, 
vysvětleno. 
V RIA je uveden přehled o poklesu 
množství BRKO ukládaného na 
skládky, z uvedeného přehledu je 
zřejmé, že toto množství klesá. 
Z dostupných informací lze 
konstatovat, že v období před 
rokem 2015 (začátek povinnosti) a 
dále i v současném období stále 
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třeba porovnat s tím, jak nakládají s bioodpady sk. 
20 ostatní původci. Ve výpočtech je nutné 
zohlednit také skutečnost, že k poklesu produkce 
SKO přispívá i třídění recyklovatelných složek 
(papír, plast, sklo, kovy apod.). 

přibývají obce, které třídění BRKO 
zavádí. 
Do RIA bylo doplněno množství 
vytříděných BRKO v letech 2014, 
2015 a 2016. Z těchto údajů 
vyplývá, že po zavedení povinnosti 
třídit BRKO stoupá množství  
vytříděného BRKO. 
Dále je nutno doplnit, že množství 
SKO závisí na  mnoha faktorech. 
Jedním z těch významných je 
např. ekonomická prosperita 
společnosti. 
 

17.   § 2 odst. 1 
vyhlášky 

Tvrzení předkladatele o 20% poklesu SKO 
v obcích po zavedení třídění bioodpadů je 
nepodložené a z několika málo příkladů zejména 
z malých obcí nelze zobecňovat tento závěr na 
zbytek obcí a zejména větších měst v ČR. Nelze 
tedy souhlasit s provedenou analýzou finančních 
dopadů rozšíření celoročního sběru na obce, 
zejména pak s úsporou za snížení množství 
ukládaných bioodpadů. Rovněž použití údajů o 
nákladech obcí na odpadové hospodářství za rok 
2015 je zavádějící, protože v tomto roce většina 
obcí sběry teprve postupně zaváděla nebo 
rozšiřovala stávající. Hodnocení je potřeba 
formulovat na základě z údajů r. 2016 při 
zohlednění skutečného podílu poklesu produkce 
SKO (viz evidence odpadů). 

Zásadní Akceptováno částečně, 
vysvětleno. 
Tato hodnota vychází ze zjišťování 
MŽP. Obecně lze konstatovat, že 
z prezentovaných údajů o 
nakládání s odpady samotnými 
obcemi, které zavedly intenzivní 
třídění využitelných složek 
odpadů, je zřejmé, že dochází ke 
snížení množství SKO. 
RIA byla přepracována také na 
nižší procento poklesu SKO než 
20 %. 

18.   § 2 odst. 1 
Celoroční sběr bioodpadů přinese provozní 
problémy zejména obcím, které používají 

Zásadní Akceptováno částečně, 
vysvětleno. 
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vyhlášky nádobový sběr. Lze očekávat, že produkce BRKO 
zejména v zimních měsících bude minimální. Bude 
tedy potřeba upravit frekvenci svozu. V mrazech 
bude obsah nádob zamrzat, což znesnadní svoz. 
Je otázkou, do jaké míry bude mít takový sběr 
efekt zejména ve vztahu k neplnění evropské 
směrnice o skládkování. Zavedení další frekvence 
svozu bioodpadu vedle běžných komunálních 
odpadů v zimních měsících zejm. v těch obcích, 
které nemají systémové zdroje vytápění, ale 
převahu lokálních topenišť, povede pouze ke 
zdražení celého systému nakládání s odpady 
v dané obci a tím i k nutnosti toto promítnout do 
poplatku za odpady vybíraný od občanů, přičemž 
efekt bude velmi diskutabilní. 
 

Do § 2 odst. 1 bude výslovně 
doplněno, že obec si může četnost 
svozů v zimním období nastavit 
s ohledem na klimatické podmínky 
a výši produkce biologických 
odpadů. 
Záleží na obci, jak systém sběru 
BRKO v zimním období nastaví. 
Zda např. ověří funkčnost systému 
nádobového sběru, upraví 
frekvenci svozu, případně svoz  
bude provádět v návaznosti na 
povětrnostní podmínky a na 
základě tohoto se rozhodne, jak 
bude dále postupovat, zda např. 
bude umožňovat sběr BRKO ve 
sběrných dvorech. V odůvodnění i 
RIA byla doplněna skutečnost, že 
obce si samy mohou stanovit 
frekvenci svozu a jeho nastavení, 
např. aby svoz odpadů probíhal za 
klimaticky příznivějších podmínek 
(při teplotách nad bodem mrazu).  
Je nutno uvést, že v obcích již 
svoz BRKO v zimním období, jak 
je stanoveno ve vyhlášce, probíhá. 
Z hlediska nákladů je nutno dále 
konstatovat, že obecně v obcích, 
kde je intenzivní způsob třídění 
odpadů jsou náklady na nakládání 
s odpady nižší. Je nutno 
posuzovat náklady za odpadové 
hospodářství jako celek. Z tohoto 
pohledu lze také předpokládat 
možné navýšení sběru ostatních 
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komodit, a to z toho důvodu, že 
občané budou vnímat  po 
zavedení navrhovaného opatření 
důležitost správného nakládání s 
odpady.  

19.   § 2 odst. 1 
vyhlášky 

Dalším problémem je kvalita sbíraných bioodpadů. 
V zimních měsících bude sbírán zejména BRKO 
z domácností, přičemž lze očekávat nárůst zbytků 
potravin i živočišného původu (gastroodpady). Pak 
nastává problém se zpracováním takového 
odpadu, protože běžná zařízení jej zpracovat 
neumí a nebo nemohou. Problém vzniká i při 
svozu odpadů (hygienické podmínky a ochrana 
zdraví). 

Zásadní Vysvětleno. 
Riziko míšení s odpady 
živočišného původu není v zimním 
obdoví vyšší než v jiných 
obdobích. Případné riziko tohoto 
chování lze eliminovat včasnou 
osvětou. 

20.   § 2 odst. 7 
vyhlášky 

Chybí jakýkoliv rozbor, o jaká množství olejů se 
vlastně jedná, a jakou mírou se tyto oleje podílejí 
na omezování provozu ČOV. Jak se v praxi oddělí 
oleje a tuky z domácností od ostatních původců 
včetně malých gastroprovozů? Kolik takových olejů 
a tuků vyprodukuje průměrná domácnost v ČR? 
Jak konkrétně se oleje z domácností podílejí na 
nákladech na čištění odpadních vod?  

 

Zásadní Vysvětleno. 
Údaje o množství sbíraných olejů 
jsou čerpány z obcí, kde je již sběr 
olejů zaveden. Údaje o množství 
olejů z provozu jedné domácnosti 
nejsou dostupné. Ze zkušeností 
obcí je zřejmé, že sběrný systém 
je využíván občany. Vyhláška se 
nijak nedotýká ostatních původců 
včetně gastroprovozů, ti mají 
povinnost zajistit nakládání 
s odpady, které produkují.  
Problémy s tuky v kanalizační 
soustavě jsou zvýrazněny např.  
během vánočních svátků, kdy 
v domácnostech jejich spotřeba 
stoupá. 
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21.   § 2 odst. 7 
vyhlášky 

Předkladatel neuvádí přehled o tom, kolik obcí 
(obyvatel) má zavedený sběr olejů, kolik olejů se 
takto sebere, jak přesně se s oleji nakládá a kolik 
obcí sbírá do nádob a kolik do sběrných dvorů. 

 

Zásadní Vysvětleno. 
V RIA je uvedeno následující: „Za 
rok 2016 vykazovalo 10 % obcí 
z celkového počtu 6 258 obcí 
produkci katalogového čísla 
odpadu 20 01 25 Jedlý olej a tuk 
v celkovém množství 93 t. Celkem 
630 obcí má tedy nastaven systém 
nakládání s jedlými oleji tuky 
a mají vytvořena místa 
(kontejnery) pro sběr jedlých olejů 
nebo jsou tyto odevzdávány do 
sběrných dvorů.“ 

22.   § 2 odst. 7 
vyhlášky 

Není pravdou, že zavedení zákonné povinnosti 
nepovede k nárůstu nákladů na odpadové 
hospodářství v obci. Navrhovaná úprava povede 
k nárůstu poptávky po službách firem, které tuto 
problematiku řeší, čímž zákonitě dojde k nárůstu 
cen za poskytované služby.  

 

Zásadní Vysvětleno. 
Je možno předpokládat i opačný 
efekt, a to na základě toho, že ve 
svozové oblasti  odpadových 
společností bude na základě 
navrhované povinnosti více nádob 
k vyvezení a efektivita této činnosti 
stoupne. 

23.   § 2 odst. 7 
vyhlášky 

Je třeba vysvětlit, jakým způsobem bude splněna 
uvedená povinnost v případě absence sběrného 
dvora či sběrného místa. 

Zásadní Vysvětleno. 
Cílem novely je např. zavedení 
sběrného místa. S ohledem na 
metodický pokyn MV je možné, 
aby byl sběr zajištěn sběrným 
dvorem jiné obce. V tuto chvíli 
chceme  možnost zajištění sběru 
sběrným dvorem jiné obce 
zachovat. 

24.   § 2 odst. 7 
vyhlášky 

Není nám zřejmé, z jakých údajů vycházel 
předkladatel při formulaci tvrzení, že sběr jedlých 

Zásadní Vysvětleno. 
V žádné součásti předkládaného 
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olejů a tuků prostřednictvím sběrných dvorů je 
neefektivní. Není nám také zřejmé, zda to i nadále 
bude splněním uvedené povinnosti. 

materiálu není explicitně 
formulováno tvrzení, že sběr 
jedlých olejů a tuků 
prostřednictvím sběrných dvorů je 
neefektivní. Je pouze 
konstatováno, že občané sice mají 
možnost bezplatně odložit odpadní 
jedlý olej ve většině sběrných 
dvorů, avšak z důvodu malého 
povědomí o této možnosti, velké 
donáškové vzdálenosti aj. se tak 
obvykle neděje. Ustanovení § 1 
písm. a) vyhlášky č. 321/2014 
stanovuje, že oddělené 
soustřeďování složek komunálních 
odpadů může obec provádět mj. 
prostřednictvím sběrných dvorů.  
Z provozu systémů nakládání 
s odpady je jednoznačně zřejmé, 
že intenzita třídění stoupá  
s větším počtem sběrných míst. 

25.   § 2 odst. 7 
vyhlášky 

Jaký postup mají obce zvolit v případě, kdy 
společnost zajišťující nakládání s oleji, přestane 
mít o tuto specifickou komoditu zájem? Jak k této 
situaci přistoupí stát? 

Zásadní Vysvětleno. 
Tento stav nepředpokládáme, 
v současnosti lze naopak 
konstatovat rostoucí zájem o tento 
odpad, a s ohledem na důraz na 
využívání alternativních paliv lze 
předpokládat ještě vyšší nárůst 
tohoto zájmu. 

26.  SMS ČR - 
Sdružení 
místních 
samospráv ČR 

§ 2 odst. 7 
vyhlášky 

Pro povinnost uvedenou v § 2 odst. 7 navrhujeme 
stanovit přechodné období a nyní ponechat 
oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků na 
dobrovolnosti obce a povinnost zavést až v 

Zásadní Akceptováno částečně, 
vysvětleno. 
Na dobrovolném základě lze sbírat 
jedlé oleje již nyní a také tak 
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následujících letech, kdy již osvěta mezi občany 
bude vyšší a také bude vybudována síť firem, 
které tyto jedlé oleje a tuky budou svážet a 
zpracovávat. Z výše uvedeného důvodu 
navrhujeme odložit účinnost § 2 odst. 7 o 5 let a 
následující znění § 5: „Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou 
ustanovení § 2 odst. 7, které nabývá účinnosti 
dnem 1. května 2023.“. 

desetina všech obcí  činí. 
Upozorňujeme, že osvětu je 
možno zavést v přiměřeném 
období před zavedením povinnosti 
a dále při provozu. Není řešením 
toto odkládat. 
Společnosti provádějící svoz a 
zpracování upotřebených olejů již 
dle informací ministerstva reagují 
na záměr zavedení povinnosti  a 
na toto budou připraveny. Lze také 
předpokládat, že navyšování 
množství sbíraných olejů bude 
postupné. 
Na základě konferenčního 
vypořádání připomínek bylo 
dohodnuto kompromisní řešení, 
kdy § 2 odst. 7 má nabýt účinnosti 
dne 1. ledna 2020, tedy účinnost 
tohoto ustanovení byla posunuta o 
jeden rok. 

27.   Obecně 
V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
dochází k záměně pojmů „meziobecní spolupráce“ 
a „spolupráce obcí“ či „spolupráce mezi obcemi“. 
„Meziobecní spolupráce“ je novotvar, který není z 
jazykového hlediska vhodný (doslovný překlad z 
anglického sousloví). Navíc je identifikován s 
konkrétním nedávno realizovaným projektem z 
prostředků OP LZZ. Požadujeme proto o použití 
termínu či termínů „spolupráce obcí“, ev. 
„spolupráce mezi obcemi“. Oba termíny jsou 
významově neutrální a ztělesňují kompletní paletu 
možných forem spolupráce obcí (např. v 

Zásadní Akceptováno. 
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odpadovém hospodářství). 

 

28.  Spolek veřejně 
prospěšných 
služeb  
 

§ 2 odst. 1 
vyhlášky 

Na základě zkušeností z dvouletého provozu 
systému odděleného sběru z města Frýdek-Místek 
a okolních měst a obcí navrhuji ponechat 
nastavení systému pro zavedení odděleného 
sběru BRO nadále na rozhodnutí každé obce. 
V případě, že tato varianta nebude pro MŽP 
akceptovatelná, doporučuji doplnit do 
návrhu toto znění: „celoročně v případě, že to 
klimatické podmínky dovolují“.  

Chci upozornit na problémy, ke kterým dochází 
v období, kdy teplota klesne již k 0 °C a pod nulu. 
Svoz BRO v takovém případě nelze provozně 
zajistit, protože odpad přimrzá ke stěnám a dnu 
nádoby, a proto nejde obsah bionádoby vyklopit. 

Osádka vozidla nemůže strávit na jednom 
stanovišti 10-15 minut „dolováním“ odpadů z 
nádob, protože má za 1 směnu vyvést 500-600 
nádob! Rovněž z provozně-organizačního hlediska 
nelze stále měnit dopředu naplánované 
harmonogramy svozů v závislosti na venkovní 
teplotě. Při svozu BRO v zimních měsících 
dochází zároveň při nízkých teplotách ke změnám 
vlastností plastových nádob a ty jsou náchylnější 
k poškození a zničení.  

Závěrem můžu zodpovědně konstatovat, že 
oddělený svoz BRO v zimních měsících přináší 
nemalé komplikace a neúměrně vyšší náklady na 
svoz, a nikoliv očekávané teoretické navýšení 
oddělené produkce BRO. Všichni, kdo oddělený 

Doporučující Vysvětleno. 
Záleží na obci, jak systém sběru 
BRKO v zimním období nastaví. 
Zda např. ověří funkčnost systému 
nádobového sběru, upraví 
frekvenci svozu, případně svoz  
bude provádět v návaznosti na 
povětrnostní podmínky a na 
základě tohoto se rozhodne, jak 
bude dále postupovat, zda např. 
bude umožňovat sběr BRKO ve 
sběrných dvorech nebo např. 
přistaví pro občany v určité dny 
kontejnery. 
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sběr zavedli, můžou potvrdit, že k navýšení BRO 
při svozech došlo z důvodu přesunu trávy a listí ze 
zahrad do bionádob. Poměr BRO z kuchyní je 
v nádobách a následně v celkovém svezeném 
ročním množství BRO zanedbatelný. 

Zavádějme pouze smysluplné projekty úměrné 
nákladům a výtěžnosti. V případě zájmu, Vám 
zašlu videozáznam, který byl pořízeno při svozu 
BRO při teplotě -1°C. 
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