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Vyřizuje: Mgr. Pšeničková
Tel.: 267 122 436
E-mail: Martina.Psenickova@mzp.cz

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 22. června 2020 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se adresného systému PAYT „zaplať co vyhodíš“.
Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace:
1) Jakým způsobem optimalizovat ve městech a obcích způsob sběru odpadu v závislosti na
hustotě obyvatel při využití adresného systému PAYT v kombinaci se stávajícími formami
sběru odpadu?
2) Jak adresný systém PAYT co nejlépe využít či zakomponovat do sběru odpadu v sídlištní
versus rodinné zástavbě?
3) Do jakých lokalit města v závislosti na hustotě obyvatel je vhodné umisťovat podzemní
velkoobjemové polozapuštěné nebo plně zapuštěné kontejnery, a kde jejich vhodnější
nahrazení cestou adresného sběru PAYT?
4) Jak je v systému PAYT "zaplať co vyhodíš" řešena motivace obyvatel, aby tento sytém
využívali a svým jednáním co nejvíce předcházeli vzniku odpadu? Jak mohou obce začlenit
systém PAYT do svého odpadového hospodářství a tím snižovat své náklady?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“),
je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu
produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec
je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu,
minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných
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odpadů. To, jakým způsobem toto zajistí je vždy na rozhodnutí příslušné obce. Jedním
ze způsobů platby za odpad pak může být právě tzv. systém PAYT a jeho kombinace
s různými formami sběru odpadu. Ministerstvo však nijak nestanovuje požadavky pro
obce, jakým způsobem systém PAYT provozovat.
Ad 2)

Jak je uvedeno ve výše uvedené odpovědi, ministerstvo nijak nestanovuje požadavky
pro obce, jakým způsobem systém PAYT provozovat. Vždy záleží na konkrétní obci,
jelikož podmínky v jednotlivých obcích se mohou lišit. Obecně lze říci, že systém PAYT
je snazší provozovat v rodinné zástavbě vzhledem k tomu, že je možné poskytnout
nádoby pro sběr komunálního odpadu pro každý rodinný dům samostatně.

Ad 3)

Zákon o odpadech dává obcím povinnost zajistit místa pro odkládání veškerého
komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím
katastrálním území. Ministerstvo nestanovuje, jakým způsobem obec zajistí sběr
komunálních odpadů na svém území vzhledem k tomu, že situace a podmínky
v jednotlivých obcích mohou být odlišné. V metodických doporučeních Evropské
komise je instalace podzemních kontejnerů obecně doporučována ve velkých obytných
domech, hustě osídlených oblastech a v centrech měst.

Ad 4)

Dle § 17a zákona o odpadech může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat
poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit
současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona. U
poplatku za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech je poplatníkem každá
fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník
nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění
tohoto odpadu.
Výše sazby poplatku za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech se tedy odvíjí
od skutečného množství vyprodukovaného komunálního odpadu, respektive od
objemu a frekvence svozu sběrných nádob na komunální odpad. Pokud občan více
třídí, postačí mu sběrná nádoba na směsný komunální odpad o menším objemu a s
nižší frekvencí svozu, za kterou zaplatí nižší sazbu poplatku za komunální odpad než
občané, kteří mají sběrné nádoby o vyšším objemu s častější frekvencí svozu. Tím jsou
občané motivováni k většímu třídění odpadů a nižší produkci směsného komunálního
odpadu.
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V návrhu nového zákona o odpadech, respektive v doprovodné novele zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, je možnost zavedení systému PAYT blíže
specifikována.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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