
ODPADY

ZNÁTE
SVÁ
PRÁVA?
Poradíme vám...

KDE NÁS NAJDETE:
SOS – Asociace, z. s.

Mečová 5, 602 00 Brno

PORADENSTVÍ
po – pá 9.00-16.00

tel.: 542 210 549, 542 210 778 
poradna@asociace-sos.cz

www.asociace-sos.cz

Pomáhají nám: 

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše 
činnost prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím 

členem a můžete nám přispívat občasně či pravidelně 
jakoukoliv částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 
2600115708/2010

Děkujeme...

www.asociace-sos.cz

Jižní Morava: FM 106,5 MHz
Znojmo: 97,3 MHz
Zlín: 97,5 MHz
Hodonín: 93,6 MHz

Uherský Brod: 107,3 MHz
Uherské Hradiště: 99,1 MHz
Brno-město: 93,1 MHz

TRVEJTE
na svých
PRÁVECH!
STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY:
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především kontroluje 
poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání spotřebitele 
před zdravotně závadnými produkty živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu potravin jiného 
než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost podnikání, zasahují, 
pokud prodejce odmítá vydat kupní doklad, prodejna není řádně 
označena, byla zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontroluje 
poskytovatele telekomunikačních služeb, včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace cen a ochrana 
oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.
– Chráníme Vaše práva tam, kde Vám síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce s médii:

•  TISKEM – formou informativních článků 
•  prostřednictvím ČESKÉHO ROZHLASU BRNO, 
    kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ informuje 
    o aktuální problematice a odpovídá na dotazy naše předsedkyně  
    Gerta Mazalová na telefonech 542 215 678 a 542 218 484 
    na frekvencích:

• prostřednictvím České televize v různých pořadech
   se spotřebitelskou tematikou.
• naší účastí na projektu Městské policie Brno „Senior 
  akademie“, kde se učíte znát svá práva a prosazovat je v praxi!

PROSTĚJOV



Jak na ODPADY?
Odpady jsou produktem v podstatě veškeré lidské činnos-
ti. Vznikají jak při průmyslové činnosti, stavební činnosti,
 zemědělství, při dopravě apod. Zejména komunální odpady
a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem téměř 
všech obyvatel. 
Obecně lze říct, že odpad je tedy každá movitá věc, po-
kud se jí osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zba-
vit. Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství 
hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady
z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komu-
nální odpady. Specifi ckým druhem odpadu jsou odpady
z výroby, především strojírenské. Různé kovové třísky, 
zbytky tyčového materiálu po dělení normalizovaných pro-
fi lů jsou ve skutečnosti cennou, a především neznečištěnou 
surovinou. 

Odpady můžeme navíc dělit dle legislativy, tzv. Katalogu odpadů 
(20 skupin odpadu) a lze je dělit podle složení na: nebezpečný 
odpad, ostatní odpad a odpady, 
které nejsou uvedeny v seznamu ne-
bezpečných odpadů, ale kategorie 
nebezpečný jim byla přiřazena.

Nebezpečný odpad poznáme 
především podle této značky: 

S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naložit.
Od jednotlivých občanů a fi rem, kteří odpad ukládají do popelnic
a kontejnerů, obvykle odpad vyvážejí popelářskými vozy obecní
či městské komunální služby. 
Po jeho shromáždění se obvykle využije jedna 
z následujících možností:
a) opětovné využití
b) materiálové využití                                                                
c) recyklace
d) kompostování
e) energetické využití
f) přímé spalování / zplyňování
g) výroba paliv
h) uložení na skládce odpadů

Zvláštním způsobem se nakládá s některými nebezpečnými od-
pady, například jaderným odpadem. Samostatnou kapitolu také 
tvoří nebezpečný odpad, jako jsou vybité baterie, staré léky, ole-
je, staré ledničky a další elektrospotřebiče. Takovýto odpad do 
běžné popelnice nepatří. Odvézt je můžeme do sběrného dvora. 
Nepoužité či prošlé léky je možné vrátit v lékárně, baterie je možné 
odevzdat v elektroprodejnách.
Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena záko-
nem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími právními 
předpisy. Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich do-
sažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České 
republiky (POH ČR) pro období 2015 – 2024, který byl v souladu 
se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. Zároveň
s plánem odpadového hospodářství musí být v souladu také plány 
odpadového hospodářství krajů a obcí.
         

    

Komunální odpad
Komunální odpad je zákonem o odpadech defi nován jako veškerý 
odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je 
uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou od-
padů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávně-
ných k podnikání. Odpad vznikající na území obce při činnosti práv-
nických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, který 
je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, je zařazen 
pod speciální defi nici tzv. odpadu podobného komunálnímu odpa-
du. Toto členění je odůvodněno tím, že obecně se odpad vznikající 
při činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání 
nepovažuje za odpad komunální a podnikatel musí zajistit nakládání 
s ním v souladu se zákonem. Zpravidla však i v rámci podnikatelské 
činnosti vzniká odpad, který svým složením odpovídá odpadu ko-
munálnímu (jinými slovy složky tohoto odpadu lze zařadit pod stejné 
kategorie v Katalogu odpadů jako odpad komunální), proto každý 
podnikatel může na základě smlouvy s obcí využít systému zave-
deného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Tato smlouva 
musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za 
tuto službu. V případě obcházení tohoto zákonného postupu může 
být podnikateli uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.

Nakládání s komunálním odpadem
U komunálního odpadu je obec postavena zákonem o od-
padech naroveň původcům odpadů, a přebírá tak povinnosti 
skutečného původce odpadu, kterým je nepodnikající fyzická 
osoba, která odpad odložila na místě k tomu určeném. Jako 
původce odpadu má obec povinnost např. zařazovat odpady 
podle druhů a kategorií Katalogu odpadů, přednostně zajistit 
využití odpadů, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů apod. 
Některé povinnosti týkající se komunálního odpadu najdeme 
také ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady
(č. 383/2001 Sb.).
V České republice jednotná regulace systému třídění komunál-
ního odpadu a každá obec si pro své území stanovuje tato pra-
vidla sama pomocí obecně závazné vyhlášky, ve které také určí 
místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky 
komunálního odpadu. Stejně tak si každá obec může stanovit 
obecně závaznou vyhláškou poplatek za komunální odpad, kte-
rým se její obyvatelé podílejí na fi nancování systému nakládání
s tímto odpadem, pokud nevybírá úhradu za provoz systému 
na základě smlouvy nebo místního poplatku dle zákona o míst-
ních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Povinnosti fyzických osob
Přestože obce jsou v případě komunálního odpadu dle zákona 
jeho původcem, mají fyzické osoby povinnost odkládat komu-
nální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak 
obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad 
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňo-
vání podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy ne-
využijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními 
předpisy. Fyzická osoba se rovněž může dopustit přestupku 
na úseku odpadového práva tím, že odpad soustřeďuje nebo 
s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou 
podle zákona o odpadech zařízeními určenými k nakládání 
s odpady, nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování 
nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě. Za tento 
přestupek může být uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč.

Potřebuje poradit
i s jiným problémem?

    


