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Praha dne 17. října 2022
Č. j.: MŽP/2022/720/6118
Sp. zn.: ZN/MZP/2017/720/404
Vyřizuje: Ing. Veronika Jarolímová;
Ing. Gabriela Bulková, MBA
Tel.: 267 122 289
E-mail: Veronika.Jarolimova@mzp.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Vážená paní
Ing. Eva Horná 
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství 
Seifertova 1876/24 
586 01 Jihlava

Sdělení k vydávání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů 
vznikajících v rámci obchodní činnosti dle zákona č. 541/2022 Sb., o odpadech 

Odbor odpadů MŽP sděluje k vydávání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů 
dle § 30 odst. 3 zákona č. 541/2022 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) v případě 
produkce biologického odpadu a odpadů z obalů z obchodní činnosti následující.

Z Vámi zaslaného dotazu vyplývá, že v rámci komunikace k vyřízení žádosti o vydání povolení 
k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů dle § 30 odst. 3 zákona (dále jen „povolení 
k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů“) obchodního řetězce s potravinami byly sděleny 
následující informace.

Žádost se týkala nakládání s odpady vzniklými v rámci obchodní činnosti. V rámci žádosti bylo 
požadováno, aby nebylo nutno odděleně soustřeďovat následující využitelné složky odpadů a tyto 
bylo možno předávat k odstranění spolu se směsným komunálním odpadem a uličními smetky, 
přičemž se dle tvrzení mělo jednat až o 91 % směsného komunálního odpadu a smetků. 

Rozsah využitelných odpadů, pro které bylo požadováno, aby tyto nebylo nutno odděleně 
soustřeďovat:

a) Znehodnocené výrobky-odpady kat. č. 02 03 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, 
tj. zabalené ovoce a zelenina, 02 06 01 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, tj. 
znehodnocené balené pečivo, tvoří cca 3 % předmětných odpadů. 

b) Znehodnocené výrobky-odpady kat. č. 02 05 01 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, 
tj. mléčné výrobky, tvoří cca 1,5 % předmětných odpadů.

c) Odpad ze sortimentu pro zahrádkáře např. květiny v květináči atd. (kat. č. 20 02 03), cca 1 % 
předmětných odpadů. 

d) Znečištěné obaly (kat. č. 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06), cca 3,5 % předmětných odpadů.

K výše uvedené žádosti uvádíme.
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1) Primární povinností při nakládání s odpady je jejich předcházení, oddělené soustřeďování a 
následující předání k využití s tím, že cílem je jednak využití potenciálu vytříděných odpadů jako 
suroviny a dále také snížení množství směsného komunálního odpadu. Povinnost odpady 
odděleně soustřeďovat je stanovena v § 13, odst. 1, písm. c) zákona o odpadech, v případě 
porušení této povinnosti právnickou nebo fyzickou osobou podnikající se jedná o přestupek podle 
§ 121 odst. 1 písm. g), za což může být udělena sankce dle § 121, odst. 5), písm. c) až do výše 
10 000 000 Kč.

2) K nakládání s potravinovými odpady (viz bod a) a b)) uvádíme, že zvláště u těchto odpadů by 
mělo být na prvním místě předcházet vzniku odpadů a využít možností jejich využití ke spotřebě 
v době kdy je to možné (před překročením data spotřeby) a to jak formou prodeje se slevou nebo 
např. předáním potravinovým bankám. 

3) Vzhledem k povinnosti dodržení lhůt pro spotřebu potravin a tomu, že je zde vždy rezerva od 
doby, než dojde k případnému úplnému znehodnocení výrobku (např. výskyt plísní atd.), lze 
předpokládat možnost bezproblémové manipulace s výrobkem s cílem zajištění jeho využití 
v případě, že se tento stane odpadem. Tyto odpady by tedy měly být předány k využití. Dále 
ještě uvádíme, že výše uvedené odpady je možno případně předat k využití do bioplynových 
stanic, které se specializují na zpracování těchto odpadů, a to i zabalených v obalech. 

Vzhledem k uvedeným prioritám nakládání s odpady (předcházení vzniku odpadů, oddělené 
soustřeďování odpadů a jejich využití, snižování množství směsného komunálního odpadu) 
a tomu, že se jedná o odpady, které jsou běžně v obcích produkovány a předávány k využití a 
nelze předpokládat, že by bylo problematické zajistit předání do zařízení oprávněného k převzetí 
odpadů, není možno v dané věci vydávat povolení k upuštění od odděleného 
soustřeďování odpadů produkovaných z obchodní činnosti v rozsahu navržených 
katalogových čísel, vyjma upuštění od odděleného soustřeďování směsného 
komunálního odpadu kat. č. 20 03 01 a uličních smetků kat. č. 20 03 03. V tomto 
popsaném případě nelze argumentovat pracovní náročností zajištění požadovaného nakládání 
s odpady vzhledem k výše uvedeným zákonným povinnostem a prioritám odpadového 
hospodářství. 

 

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
ředitel odboru odpadů

podepsáno elektronicky
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Rozdělovník:
- krajské úřady, odbory životního prostředí a zemědělství
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí
- Ředitelství ČIŽP – odbor technické ochrany životního prostředí a integrované prevence
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