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                                                                                                                                                                                                         V. 

 
 

Vyhodnocení zásadních připomínek z meziresortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Připomínkující místo Zásadní připomínky Vypořádání připomínky 
 
Ministerstvo obrany  

 
 
 Požaduji Čl. I formulovat takto: 
 
 

„Čl. I 
 

V § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění vyhlášky č. 478/2008 Sb., se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„3) Za výkup nebo odběr odpadů uvedených v odstavci 2 nesmí provozovatel 
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat úplatu v hotovosti.“ 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.“.  
 
 

Odůvodnění: Navrhovaná změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, nekoresponduje se záměrem 
předkladatele rozšířit povinnost provozovatele poskytovat úhradu za vykoupené a 
odebrané odpady pouze bezhotovostně na všechny kovové odpady, ale představuje 
zákaz výkupu odpadů stanovených v § 8 odst. 5 citované vyhlášky od fyzických osob a v 
případě jejich výkupu od právnických osob naopak platbu v hotovosti připouští.   
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 

 
 
Akceptováno 
Text upraven v tomto smyslu v souladu 
s připomínkami dalších připomínkových míst – do § 8 
byl doplněn nový odstavec 6, který formou odkazu na 
odstavce 2 a 5 výslovně vymezuje odpady, za které 
nelze poskytovat úplatu v hotovosti. 

Ministerstvo průmyslu  
K Důvodové zprávě: 
Na str. 5 v 5. odstavci se uvádí, že pro zajištění dodržování navrhované právní úpravy 

 
 
Akceptováno 
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budou využívány stávající mechanismy včetně kontrol prováděných Českou obchodní 
inspekcí. Ve skutečnosti tento dozorový orgán v režimu zákona o odpadech kontroluje 
pouze plnění povinností týkajících se uvádění baterií a akumulátorů na trh nebo do 
oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem a posledním 
prodejcem.  Její působnost se tudíž nedotýká novelou vyhlášky řešené problematiky. 
Požadujeme proto z uvedeného odstavce odkaz na Českou obchodní inspekci vypustit. 
 
 

 

Středočeský kraj Zásadní připomínka: 
 
Z návrhu změny předmětné vyhlášky jednoznačně nevyplývá, že povinnost 
provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat úhradu za vykoupené 
a odebrané odpady od fyzických osob pouze bezhotovostně, se rozšiřuje na všechny 
kovové odpady. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, v § 18 odst. 4 stanoví, že „Provozovatel zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů nesmí vykupovat odpady stanovené prováděcím právním předpisem 
podle odstavce 11, s výjimkou autovraků, od fyzických osob.“  
 
Ustanovení § 18 odst. 5 citovaného zákona zní: „Provozovatel zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů nesmí za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím 
předpisem podle odstavce 11 poskytovat úplatu v hotovosti.“  
 
Právním předpisem, provádějícím zákon o odpadech, je vyhláška č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, která v § 8 odst. 5 
písm. a) až e) taxativně vymezuje druhy odpadů, které provozovatel nesmí od 
fyzických osob vykupovat a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat 
úplatu v hotovosti.  
 
Novela předmětné vyhlášky v § 8 odstavci 5 slova „a odpady, za jejichž výkup nebo 
odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti“ nyní zrušuje.  
 
Navrhovaná změna však dle názoru Středočeského kraje znamená, že nejenže nedojde 
k rozšíření povinnosti poskytovat úhradu za kovové odpady bezhotovostně na všechny 
kovové odpady uvedené v § 8 odst. 2 vyhlášky, což je legislativním záměrem 
vyplývajícím z odůvodnění novely, nýbrž naopak povinnost bezhotovostní úhrady se 
nebude po této úpravě vztahovat na žádné kovové odpady. Je tomu tak vzhledem k § 8 
odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

 
 
Akceptováno 
Text upraven v tomto smyslu v souladu 
s připomínkami dalších připomínkových míst 
– do § 8 byl doplněn nový odstavec 6, který formou 
odkazu na odstavce 2 a 5 výslovně vymezuje odpady, 
za které nelze poskytovat úplatu v hotovosti. 
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Znění § 8 odst. 2 vyhlášky nenavazuje na znění § 18 odst. 5 zákona o odpadech, ale 
pouze na § 18 odst. 3 tohoto zákona, který se týká evidence přijímaných odpadů a 
identifikace a evidence osob, od kterých jsou odpady přijímány. Vyhláška ve znění, jak 
je navrženo, tak žádné odpady, za které by nebylo možno poskytovat úhradu 
v hotovosti, nestanoví a na § 18 odst. 5 zákona o odpadech nenavazuje. Došlo by tak 
k dosažení opačného efektu, než je zákonodárcem zamýšleno.  
 
Je-li cílem novely vyhlášky okruh kovových odpadů, za jejichž výkup nesmí být 
poskytována úhrada v hotovosti rozšířit, je třeba, aby bylo tohoto účelu dosaženo a 
kontrola byla žádoucím způsobem zpřísněna, vyhlášku v tomto smyslu ještě změnit. Na 
konci § 8 odst. 2 proto navrhujeme vložit např. tuto větu: „Provozovatel zařízení ke 
sběru nebo výkupu odpadů je povinen u těchto druhů odpadů poskytovat úplatu fyzické 
osobě výhradně bezhotovostně“. 
 

 
 
Liberecký kraj 

Jako zásadní připomínku je třeba uvést, že samotná snaha řešit majetkovou 
trestnou činnost revizemi předpisů určených prioritně na ochranu životního 
prostředí, je zcela irrelevantní. Čili systémově je řešení nastaveno nesprávně. 
 
Dle přiložené Důvodové zprávy (bod 2) by se § 8 vyhlášky měl změnit tak, že nebude 
možné poskytnout úhradu v hotovosti za vykoupené a odebrané odpady v rozsahu 
všech kovových odpadů, a to od podnikajících osob i fyzických osob (občanů). V 
současnosti lze kovy - až na výjimku danou § 8 odst. 5 - přijímat jak od podnikatelů, 
tak od občanů a lze za ně poskytnout hotovostní  
i bezhotovostní platbu. Jednalo by se tedy o zpřísnění pravidel. 
V textu Novely však byla provedena úprava, která se vztahuje pouze na tzv. odpady, 
mající zvláštní povahu. Tyto odpady by nadále nebylo možné vykupovat od fyzických 
osob, pouze od podnikatelů, avšak provozovatelé sběren by mohli poskytnout 
podnikatelům za vykoupené kovové odpady platbu i v hotovosti, což stávající předpis 
neumožňuje. 
Předložená Důvodová zpráva je tedy v rozporu s provedenou úpravou vyhlášky. 
Pokud by měla Novela být v souladu s Důvodovou zprávou, muselo by v § 8 být 
doplněno, že za kovové odpady (např. vymezené v tabulce v odst. 2, nikoliv však 
v odst. 5, kde se vymezují kovové odpady mající zvláštní povahu) bude 
poskytována pouze bezhotovostní platba. 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno 
Text upraven v tomto smyslu v souladu 
s připomínkami dalších připomínkových míst 
– do § 8 byl doplněn nový odstavec 6, který formou 
odkazu na odstavce 2 a 5 výslovně vymezuje odpady, 
za které nelze poskytovat úplatu v hotovosti. 
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Moravskoslezský kraj  

Zásadní připomínky 
Dle našeho názoru, předložená úprava vyhlášky bez jejího zásadního přepracování či 
novelizace zákona o odpadech nepovede k cíli zavedení bezhotovostní platby u všech 
kovových odpadů (důvodová zpráva, návrh řešení - varianta 1). V návaznosti na 
uvedené předpokládáme, že je cílem zavést bezhotovostní platby jak od občanů, tak od 
podnikatelských subjektů. 
 
V § 8 odst. 5 vyhlášky, který je upravován, jsou pouze uvedeny skupiny odpadů, které 
nelze od občanů vykupovat vůbec (umělecká díla, pietní a bohoslužebné předměty, 
obecně prospěšná zařízení, atd.) a podnikatelským subjektům může být poskytnuta 
pouze bezhotovostní platba. 
 
Navrženou úpravou § 8 odst. 5 vyhlášky, pokud nedojde ke změně zákona o odpadech, 
se v praxi nic nezmění. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, odpady 
charakteru uměleckého díla, pietního předmětu, atd. nebude moci vykoupit od fyzické 
osoby, což zakazuje i současná legislativa. Podnikatelům nebude moci zaplatit 
v hotovosti s odkazem na § 18 odst. 5 zákona o odpadech, což je opět zavedená praxe. 
 
 
§ 18 odst. 4 a 5 zákona o odpadech, které upravují zákaz výkupu vybraných odpadů od 
občanů a platby v hotovosti, na které uvedený § 8 odst. 5 vyhlášky navazuje, nejsou 
novelizovány. 
 
V § 8 vyhlášky ani v zákoně o odpadech v této chvíli není stanoveno, že odpady, za 
které nesmí být poskytnuta úplata v hotovosti, mají povahu kovového odpadu, resp. že 
zákaz poskytnutí úhrady v hotovosti se vztahuje na všechny odpady kovů uvedené 
v Katalogu odpadů (a tím na podnikatele i fyzické osoby). 
 
Pokud by nebyl novelizován § 18 odst. 4 a 5 zákona o odpadech, je s ohledem na výše 
uvedené zcela nezbytné přepracovat celý § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
 
 
 
 

 
 
Neakceptováno 
Text návrhu upraven v souladu s připomínkami 
dalších připomínkových míst tak, aby bylo zcela 
zřejmé, že zákaz platby v hotovosti se vztahuje jak na 
odpad uvedený v § 2 tak na odpad uvedený v odstavci 
5. V tomto smyslu byla doplněna i důvodová zpráva. 
Komplexní úprava výkupu kovových odpadů bude 
řešena v připravované nové právní úpravě 
odpadového hospodářství. 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínka: 
 
S předloženou změnou nesouhlasíme a považujeme ji vzhledem k připravované novele 

 
Neakceptováno 
Text návrhu upraven v souladu s připomínkami 
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zákona o odpadech za předčasnou a neřešící komplexně problematiku výkupu 
kovových odpadů. 
 
Odůvodnění: 
Předložená novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. mění § 8 odst. 5 této vyhlášky tak, že 
z jeho návětí vypouští jeho druhou část, týkající se zákazu poskytování úplaty 
v hotovosti při výkupu odpadů vyjmenovaných předmětů. Celá konstrukce omezení 
výkupu kovů v zákoně o odpadech a této vyhlášce je poměrně komplikovaná. Zákon o 
odpadech stanoví v § 18 odst. 4 zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím 
předpisem podle odstavce 11 tohoto § od fyzických osob.  Dále stanoví v § 18 odst. 5 
zákaz poskytování úplaty v hotovosti za odpady stanovené opět prováděcím předpisem 
na základě zmocnění v odst. 11 tohoto §. Odstavec 11 přitom zmocňuje prováděcí 
právní předpis k stanovení seznamu odpadů, u nichž je provozovatel zařízení ke sběru a 
výkupu odpadů povinen vést zvláštní evidenci osob, od nichž stanovené odpady 
vykoupil.   
 
Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Tato vyhláška v současném stavu neváže výše uvedená zákonná omezení 
výkupu a druhu úplaty na odpady, u nichž má být vedena evidence osob (pro tento účel 
uvádí výčet odpadů charakteru kovů), ale výčet těchto odpadů podstatně zužuje na tzv. 
vyjmenované předměty, jako jsou součásti příslušenství veřejného prostranství, 
dopravní značení, pietní předměty aj., neboť v § 8 odst. 5 opakuje obě zákonná 
zmocnění (zákaz výkupu od fyzických osob a zákaz úplaty v hotovosti) a váže je pouze 
na tyto vyjmenované předměty. Tento stav zajisté nepřispívá k srozumitelnosti právní 
úpravy. Je dokonce otázkou, zda se nejedná o rozpor mezi právními předpisy.  
 
Návrh řeší odstranění jednoho opakování textu zákonného zmocnění z § 8 odst. 5 
vyhlášky, konkrétně odstraňuje text o zákazu úplaty v hotovosti, čímž se dle záměru 
předkladatele zákonné zmocnění zákazu úplaty v hotovosti rozšiřuje na všechny 
odpady, u nichž má být vedena evidence osob, tak jak to předpokládá § 18 odst. 11 
zákona, tedy na všechny kovové odpady včetně autovraků. Druhé opakování textu 
zákonného zmocnění, tedy zákaz výkupu od fyzických osob, má zůstat a nadále tak 
zužovat zákonné zmocnění stanovení odpadů, na něž se tento zákaz má vztahovat, na 
vyjmenované předměty.      
 
K tomuto stavu a návrhu uvádíme následující. Je nám známo, že v současné době 
(začátek schůze PSP 10.9.2014, sněmovní tisk 153) je v legislativním procesu senátní 
novela zákona o odpadech, která zákonná omezení výkupu odpadů stanoví paušálně 
pro všechny odpady, které jsou předmětem sběru a výkupu, bez nutnosti jejich 

dalších připomínkových míst tak, aby bylo zcela 
zřejmé, že zákaz platby v hotovosti se vztahuje jak na 
odpad uvedený v § 2 tak na odpad uvedený v odstavci 
5. V tomto smyslu byla doplněna i důvodová zpráva. 
Senátní novela v části týkající se zákazu výkupu 
odpadů nebyla v poslanecké sněmovně odsouhlasena 
a tato ustanovení v ní proto nejsou obsažena. 
Komplexní úprava výkupu kovových odpadů bude 
řešena v připravované nové právní úpravě 
odpadového hospodářství. 
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upřesňování prováděcími předpisy, a řeší rovněž způsob plateb za vykupované odpady. 
Jedná se o pozměňovací návrhy Senátu, s nimiž tento návrh zákona vrátil Poslanecké 
sněmovně. Z tohoto pohledu se nám jeví tento návrh změny vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
jako předčasný, a v podstatě nepřipomínkovatelný.    
 
Pokud jde o hledisko věcné, má být uvedenou novelou vyhlášky dosaženo stavu, kdy 
bude provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů moci za kovové odpady 
poskytovat úplatu pouze bezhotovostně (dosud, jak bylo uvedeno výše, se omezení 
druhu úplaty vztahovalo pouze na vyjmenované předměty). Od této změny si 
navrhovatel slibuje omezení trestné činnosti, krádeží kovů atd., vzhledem 
k dohledatelnosti majitelů účtů, na něž směřují platby výkupců kovových odpadů.  
Krajský úřad se nedomnívá, že tato změna povede k uvedeným dopadům. Krajskému 
úřadu je známo, že činnosti „obstarávání kovů“ se dějí v rámci určitých komunit 
organizovaně, kdy dochází dokonce k zakládání obchodních společností atd. 
V takových případech bude prokazování souvislosti příchozí platby na účtu 
s konkrétním kovovým odpadem nalezeným kontrolním orgánem či orgánem činným 
v trestním řízení ve sběrně značně problematické.  Nikdo např. není povinen mít 
bankovní účet, a není zřejmě důvod, proč by nemohla osoba předávající kovový odpad 
ve sběrně uvést účet např. osoby blízké, jež se pak bude odvolávat na široký okruh 
možných dodavatelů odpadu, aj. Je otázkou, zda je možné povinnosti provozovatelů 
sběren nějakým způsobem upřesnit, aby se důkazní břemeno orgánů státní správy 
v těchto případech ulehčilo.  
 
Tyto připomínky se vztahují obecně k efektivitě omezení plateb za určité druhy odpadů 
na bezhotovostní úplatu. Dále však uvádíme, že věci, které jsou předmětem trestné 
činnosti, jsou obsaženy v seznamu tzv. vyjmenovaných předmětů, jejichž zákaz výkupu 
v hotovosti platí již za současného stavu, a které byly právě kvůli omezení krádeží 
kovů takto do vyhlášky vloženy. Nevede-li tento stav k možnosti vypátrat pomocí 
údajů o bankovních účtech pachatele trestné činnosti, jak by mohlo rozšíření 
uvedeného omezení druhu úplaty na všechny kovové odpady pomoci vypátrat 
pachatele krádeží součástí veřejného prostranství, dopravního značení či pietních 
předmětů?  Nebude se spíše jednat o zátěž pro dodavatele poctivě získaných kovových 
odpadů jiných, než které jsou obsaženy v seznamu tzv. vyjmenovaných předmětů? 
Těmto občanům novela přinese komplikace při vymáhání protiplnění například 
v případě, že druhá strana bezhotovostní platbu neprovede, aj.  
 

Obecně snahu omezit trestnou činnost na tomto úseku vítáme. Nedomníváme 
se však, že předložená novela výrazněji přispěje k vyřešení problému krádeží 
kovových předmětů. Navrhujeme vyčkat na dokončení legislativního procesu výše 
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uvedené senátní novely zákona o odpadech (sněmovní tisk 153), kde pozměňovací 
návrhy Senátu řeší věc komplexněji. Tyto pozměňovací návrhy nebyly předmětem 
připomínkového řízení. 

 
 

 
SMOČR 

 
Na úvod musíme konstatovat, že úprava výkupu kovů v režimu bezhotovostních plateb 
pro všechny subjekty neřeší zásadní problém, a tím jsou krádeže kovových předmětů a 
odpadů, kterými jsou způsobeny škody okolo miliardy korun ročně na veřejném i 
soukromém majetku. V souvislosti s podnikatelskými subjekty má toto řešení částečné 
opodstatnění. Je předpoklad, že podnikatelské subjekty jsou v zásadě automaticky 
kontrolovány finančními úřady a není tedy možné vykazovat nezdůvodněný zisk. Ani u 
podnikajících subjektů se však nejedná o zásadní řešení, protože bezhotovostním 
stykem se nijak významně neomezí příjem kradených předmětů ve výkupnách. To by 
vyžadovalo zpřísnění kontrol za strany státu a případně další omezení výkupu např. 
pouze od profesí, které s kovy nakládají při své činnosti (např. elektrikáři, klempíři, 
stavební firmy apod.). 
Opatření v podobě bezhotovostního platebního styku nemá u fyzických 
nepodnikajících osob žádný význam. Fyzická osoba si bankovní účet nebo několik účtů 
zřídí poměrně jednoduše (pakliže jej již nemá) a nikdo nebude žádným způsobem řešit 
příjmy na takový účet. V možnostech stávajících kontrolních orgánů není prověřovat 
tak velký počet fyzických osob. Nadto nemusí osoba, která se ve výkupně prokáže 
občanským průkazem, být totožná s osobou, na jejíž účet bude částka připsána. Již nyní 
se při nelegálním nakládání s kovovým odpadem běžně užívají buď doklady nastrčené 
osoby, anebo doklady kradené. Některé fyzické osoby mohou sloužit jako nastrčení 
„bílí koně“ organizovaným skupinám zabývajících se krádežemi. 
Navržená novela zákona nejenže brání krádežím kovů, ale také snižuje nutnost kontrol 
v této oblasti, přičemž kontrolní subjekty se mohou zaměřit na jiné palčivé oblasti. 
 

V souvislosti s předloženým návrhem pak uvádíme, že: 

Odstraněním části odst. 5 nic neřeší, protože toto omezení je obsaženo již v zákoně 
(§ 18 odst. 5 - Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí za 
vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle 
odstavce 11 poskytovat úplatu v hotovosti.). Naopak máme dojem, že tato změna vede 
k rozšíření možností pro provozovatele zařízení ke sběru a výkupu odpadů, neboť dle 
našeho názoru platbu v hotovosti u podnikatelských subjektů naopak připouští. Svaz 
tedy důrazně tedy s takovou úpravou nesouhlasí. 

 

 
 
 
Neakceptováno 
 
Text návrhu upraven v souladu s připomínkami 
dalších připomínkových míst tak, aby bylo zcela 
zřejmé, že zákaz platby v hotovosti se vztahuje jak na 
odpad uvedený v § 2 tak na odpad uvedený v odstavci 
5. V tomto smyslu byla doplněna i důvodová zpráva. 
Komplexní úprava výkupu kovových odpadů bude 
řešena v připravované nové právní úpravě 
odpadového hospodářství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Pokud by tedy předkladatel chtěl zamezit hotovostním platbám, mělo tak být dle 
názoru Svazu učiněno odpovídající úpravou § 8 odst. 2 předmětné vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 

Ve vyhlášce dále požadujeme upravit § 8 v tom smyslu, že vybraná zařízení podle 
§ 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona o odpadech není povoleno vykupovat ani od fyzických 
osob ani od podnikajících osob, pokud tito zároveň nejsou zpracovatelé elektrozařízení. 
Touto úpravou dojde ke zlepšení současného stavu, kdy občané ve výkupnách 
prodávají rentabilní části těchto zařízení, přičemž zbytek pak tvoří černé skládky. 

 

 

Text upraven v tomto smyslu v souladu 
s připomínkami ostatních připomínkových míst – do § 
8 byl doplněn nový odstavec 6, který formou odkazu 
na odstavce 2 a 5 výslovně vymezuje odpady, za které 
nelze poskytovat úplatu v hotovosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno -  vysvětleno 
Způsob nakládání s těmito zařízeními řeší zákon o 
odpadech v § 37k odst. 5 – není proto nutná úprava 
vyhlášky 
SMOČR na připomínce netrvá 
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