Vážení,
již od konce minulého kalendářního roku Vás průběžně informujeme o dopadech nové odpadové
legislativy na komunální odpadové hospodářství.
Stav legislativy
Aktuální situace je taková, že i když nový zákon o odpadech platí již od 1.1.2021, MŽP dosud nevydalo
prováděcí vyhlášky k zákonu, a tudíž mnoho konkrétních postupů nemá jasný právní rámec. Toto
právní vakuum je ze strany MŽP řešeno formou metodických pokynů a metodických sdělení. Řada
ustanovení zákona zůstává i nadále nejasná.
Skládkové poplatky, třídící sleva
Mezi novinky, které platí hned od 1.1.2021 patří zcela nové nastavení skládkových poplatků, kdy obec
odvádí skládkový poplatek přímo skládce, zatímco odpad přebírá do vlastnictví odpadová firma, která
obsluhuje obec. Současně byl zavedený nový mechanismus tzv. „Třídící slevy“. Tvorba a obsluha takto
komplikovaného systému vzájemně provázaných toků informací, byla náročná, ale nakonec i to jsme
společně překonali.
Jelikož Vám chceme poskytovat kvalitní a komplexní služby, v krátké době jsme vytvořili vlastní systém
vzájemných dohod, návazně na to jsme modifikovali náš informační systém a již v průběhu 1. čtvrtletí
jsme ve spolupráci s Vámi dokázali zvládnout nezbytnou agendu. Přínosem pro Vás tak bylo, že jste
nemuseli na začátku roku 2021 tuto situaci řešit individuálně, nemuseli jste řešit ani vysoké platby za
nové skládkové poplatky ….
Naše poradenství v tomto směru bylo pochopitelně bezplatné, zároveň chceme zavedený systém dále
rozvíjet a vylepšovat.
Způsoby výběru místních poplatků od občanů
Další oblastí, kterou města a obce nyní začínají řešit, je přechod na místní poplatky za komunální odpad.
Nový zákon o odpadech zrušil možnost uzavírat individuální smlouvy obec – občan i výběr poplatku za
komunální odpad podle starého zákona o odpadech.
Obce a města si od roku 2022 musí vybrat jednu ze dvou možností poplatku za komunální odpad dle
zákona o místních poplatcích, a to:
- poplatek za obecní systém odpadového hospodářství anebo
- poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Pokud budete potřebovat, jsme připraveni poskytnout Vám i k této problematice konzultace
odborného a praktického charakteru včetně právního názoru na některá nejasná ustanovení.
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Upozornění na novou povinnost obcí
Poslední známá verze návrhu prováděcí vyhlášky nově ukládá obcím a městům hlásit velmi podrobně
informace o vlastním systému nakládání s komunálními odpady. Některá připomínková místa kritizují
tuto ohlašovací povinnost pro jejich nepřiměřený rozsah a legislativní nedostatky.
Obce by měly odevzdat asi 500 údajů – v příloze tohoto dopisu najdete text přílohy č. 13, list 5 - Údaje
o obecním systému nakládání s komunálními odpady.
Současně přikládáme znění připomínky k vyhlášce a způsob jejího vypořádání ze strany MŽP.
Jelikož podle naší informace není připomínkové řízení ukončeno, mohli byste, v případě Vašeho zájmu,
tuto nadbytečnou administrativu odmítnout či redukovat – například prostřednictvím obecních svazů.
Portál zákazníka.
Dovolujeme si Vás také informovat o nově připravovaném nástroji pro naše komunální zákazníky, tzv.
„Portál zákazníka“. Tento nástroj bychom chtěli v letošním roce začít spouštět ve zkušebním provozu
a dále jej rozvíjet. Jeho prostřednictvím s Vám budeme sdílet některá důležitá data, poskytovat Vám
rozbory Vašeho odpadového hospodářství apod. Mimoto jsme Vám pochopitelně stále k dispozici
kdykoliv, když bude potřebovat individuální konzultace.
Pokud zvažujete využití případných nabídek některých externích poradců, doporučujeme Vám napřed
posoudit, zda je nutné vynakládat prostředky na služby, které Vám v rámci naší spolupráce
poskytujeme zdarma.

V úctě
Za NYKOS
Bc. Ivana Sobotková
obchodní zástupce
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