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       V Čelákovicích dne 18. 11. 2021 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

…………………. 
Mgr. Marek Skalický, radní 

 

 
………………. 

Ing. Lenka Rašínová, vedoucí OŽP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 23/2021 DNE 8. 12. 2021 

 
Obecně závazná Vyhláška č. E 2/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství, která nahradí dosud platnou E 3/2019 
 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Čelákovic 
doposud upravuje Obecně závazná vyhláška č. E 3/2019, která však byla vydána 
podle starého zákona o odpadech (zák. č. 183/2001 Sb.). Nový zákon č. 541/2020 Sb. 
a další na něj navázané právní předpisy jsou účinné od 1. 1. 2021.  
Změna právní úpravy neměla přímý vliv na zákonnost dosavadní obecně závazné 
vyhlášky – za předpokladu, že byla řádně zpracována podle předchozího vzoru 
Ministerstva vnitra, nicméně odbor odpadů Ministerstva životního prostředí doporučil 
ve svém metodickém sdělení č.j. MZP/2020/720/5174, aby obce během roku 2021 
všechny své obecní vyhlášky nové legislativě přizpůsobily.  
Město má podle § 59 zákona č. 541/2020 Sb. pro splnění svých povinností v této 
oblasti nastavit obecní systém odpadového hospodářství a může tak učinit obecně 
závaznou vyhláškou.  
Obecně závazná vyhláška byla tedy upravena podle aktuálního vzoru ministerstva 
vnitra ČR. Navíc je v ní nově zahrnuta i možnost zapojení do systému pro právnické a 
podnikající fyzické osoby v rozsahu vytříděných složek odpadu vznikajícího při jejich 
nevýrobní činnosti a za podmínky uzavření smlouvy s městem. Možnost zapojení 
těchto subjektů schválila Rada města dne 4. 5. 2021 svým usnesením 9/2021/10.1. 
 
Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, kterému byl nový 
návrh obecně závazné vyhlášky v předstihu zaslán, provedlo dne 18. 10. 2021 právní 
rozbor se závěrem, že „Při posouzení nebyl shledán rozpor návrhu OZV se zákonem“. 
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Tento návrh je nyní předkládán Zastupitelstvu města ke schválení. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
- 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
-  
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
 
4.2 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje a vydává, v souladu s ustanovením § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. E 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
Obecně závazná vyhláška E 2/2021 po revizi Ministerstvem vnitra ČR 
Právní posouzení návrhu OZV Ministerstvem vnitra ČR 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
…………..…. 

Ing. Lenka Rašínová, vedoucí OŽP 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, 
právník městského úřadu 
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M Ě S T O  Č E L Á K O V I C E  

Zastupitelstvo města Čelákovice 
Obecně závazná vyhláška města Čelákovice č. E2/2021 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
 
    Zastupitelstvo města Čelákovic se na svém zasedání dne 08.12.2021 usnesením č. 23/2021/4.2 
usneslo vydat na základě ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen 
„zákon o odpadech“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1) Tato vyhláška stanovuje systém odpadového hospodářství na území města Čelákovic, včetně 
nakládání se stavebním demoličním odpadem a s vytříděnými složkami komunálního odpadu, 
vznikajícího na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které se do 
obecního systému zapojí na základě písemné smlouvy, a výrobků s ukončenou životností.  

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na 
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál 
odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1. 

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, 
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě k tomuto účelu určeném, stává se obec 
vlastníkem této movité věci nebo odpadu2. 

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za 
účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální 
nebo společná pro více uživatelů. 

 
Čl. 2 

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu 
 

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat 
následující složky: 

 
a) biologické odpady rostlinného původu,  
b) papír, 
c) plasty včetně PET lahví, 
d) nápojové kartony, 
e) sklo, 

 
1 § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
 
2 § 60 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
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f) kovy, 
g) nebezpečné odpady, 
h) objemný odpad, 
i) jedlé oleje a tuky, 
j) textil, 
k) směsný komunální odpad. 

 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění 

podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j). 

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do 
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,…). 

 
 

Čl. 3 
Soustřeďování papíru, plastů, nápojových kartónů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného 

původu, jedlých olejů a tuků, textilu 
 
1) Papír, plasty, nápojové kartóny, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu z bytové 

zástavby, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kontejnerů a 
popelnic o objemu 240 l, 770 l, 1.100 l, 2,5 m3 a 7 m3, které jsou označené dle složky odpadu, pro 
kterou jsou určeny. 
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z domácností ve vilové zástavbě je 
shromažďován do speciálních hnědých popelnic (kompostejnerů), které jsou v den svozu 
vystavovány před dům na veřejné prostranství. 
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z rekreačních oblastí Zájezd a Před Labem je 
shromažďován do speciálních hnědých popelnic (kompostejnerů), které jsou v den svozu 
vystavovány na určené místo u kontejneru na směsný komunální odpad. 
Svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu ve vilové zástavbě a v rekreačních 
oblastech je prováděn dle shodného svozového kalendáře jako svoz směsných komunálních 
odpadů v těchto lokalitách. 
 

2) Aktuální seznam míst, kde jsou umístěny zvláštní sběrné nádoby dle prvního odstavce bodu 1) je 
zveřejněn na webových stránkách města pod odkazem: 

      https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/ 
 
 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 

• biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu – barva hnědá, 

• papír – barva modrá, 

• plasty, PET lahve, nápojové kartony – barva žlutá, 

• sklo – barva zelená, plastový kontejner 1.100 l, 

• kovy a kovové obaly – barva šedá, 

• jedlé oleje a tuky – barva zelená, popelnice 240 l, 

• textil – barva zelená, kovový kontejner s pákou. 
 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny. 

5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při 
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho 
odložením do sběrné nádoby minimalizovat. 

https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/
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6) Veškeré tříděné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat na Sběrném a separačním dvoře 
města Čelákovic, který je umístěn na adrese Mochovská 116, Čelákovice nebo na Sběrném místě 
v ulici Na Hrázi v Sedlčánkách. 

 
 

 
Čl. 4 

Oddělené soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

Místem pro odevzdávání nebezpečného odpadu je Sběrný a separační dvůr města Čelákovic, 
Mochovská 116, Čelákovice.  

 
 

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného odpadu 

 
1) Místem pro odevzdávání objemného odpadu je Sběrný a separační dvůr města Čelákovic, 

Mochovská 116, Čelákovice a Sběrné místo v Sedlčánkách (ul. Na Hrázi). 
 
2) Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených 

přechodných stanovištích (při tzv. Jarním a Podzimním svozu tříděného komunálního odpadu) 
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou 
zveřejňovány na webových stránkách města a v místním tisku. 

 
3) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

 
Čl. 6 

Soustřeďování a svoz směsného komunálního odpadu  
 

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými 
nádobami rozumějí: 
a) typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery) o objemu 110 l, 240 l a  

1.100 l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, 
b) plastové pytle s logem svozové firmy – pouze ve výjimečných případech (např. pokud nelze 

kvůli uzavírce ulice obsloužit popelnice u nemovitostí), 
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
 
2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 

5. 

3) Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.  
 
4) Svoz směsného komunálního odpadu je prováděn v režimu sídlištní zástavba, vilová zástavba a 

chatové oblasti. Systém svozu směsného komunálního odpadu je stanoven následovně: 
 

A. Sídlištní zástavba 
Svoz směsného komunálního odpadu je prováděn 1x týdně (nádoby 1.100 l). 
  
B. Vilová zástavba 
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a) Sběrná nádoba (110 l, 240 l) je ke svozu vystavována v předvečer dne svozu na veřejné 
prostranství před domem. 
b) Svoz směsného komunálního odpadu je prováděn dle svozového kalendáře, vždy v termínu 
určeném pro danou svozovou oblast. Svozový kalendář je zveřejňován na webových stránkách 
města a v místním tisku. 
  
C. Chatové oblasti 
V lokalitách Před Labem a Zájezd jsou sběrné nádoby o objemu 1.100 l umístěny na veřejném 
prostranství a vyváženy 1x týdně. 
 
 

Čl. 7 
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při nevýrobní činnosti právnických a 

podnikajících fyzických osob 
 

1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí 

komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. a) až f), tedy biologicky rozložitelné odpady rostlinného 

původu, papír, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, sklo a kovy, vznikající při jejich 

nevýrobní činnosti, předávají do nádob pro tyto složky komunálního odpadu dle čl. 3 odst. 3, 

které jsou umístěny na veřejném prostranství na území města. Mají rovněž možnost odevzdávat 

tyto odpady na Sběrném a separačním dvoře města, kde se při předání prokáží platnou 

smlouvou. Při větším množství jednorázově předávaného vytříděného odpadu využijí přednostně 

Sběrný a separační dvůr. 

2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví paušální částkou, která se rovná 1-4 

násobku poplatku fyzické osoby přihlášené v obci pro daný kalendářní rok, v závislosti na počtu 

zaměstnanců. 

3) Úhrada se vybírá jednorázově, v hotovosti nebo převodem na účet, nejpozději do 30. 6. 

příslušného kalendářního roku. V případě zapojení právnické nebo podnikající fyzické osoby do 

obecního systému až po termínu splatnosti, musí být úhrada zaplacena do 30 kalendářních dnů 

od podpisu smlouvy. 

 
 

Čl. 8 
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce 

(zpětný odběr) 
 

1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností: 
a) elektrozařízení, 

b) baterie a akumulátory, 

c) pneumatiky. 

2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 písm. a) a b) lze předávat: 

• na Sběrném a separačním dvoře města Čelákovic, Mochovská 116, Čelákovice,  

• do červených sběrných nádob s nápisem „Zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení“ 

a logem „asekol“, umístěných na vybraných veřejně přístupných místech pro třídění,  

• případně při jarním a podzimním svozu tříděného komunálního odpadu. Informace o tomto 

svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách města a v místním tisku. 
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3) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 písm. c) lze předávat: 

• na Sběrném a separačním dvoře města Čelákovic, Mochovská 116, Čelákovice a na Sběrném 

místě v Sedlčánkách (ul. Na Hrázi),  

• případně při jarním a podzimním svozu tříděného komunálního odpadu. Informace o tomto 

svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách města a v místním tisku. 

 
 

Čl. 9 
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

 
1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a 

demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není 
odpadem komunálním. 

 
2) Stavební a demoliční odpad lze za úplatu: 

• předat ve Sběrném a separačním dvoře města Čelákovic, na adrese: Mochovská 116, 

Čelákovice,  

• nechat odvézt přímo od místa vzniku ve velkoobjemovém kontejneru Technických služeb 

Čelákovice, příspěvková organizace, u kterých lze přistavení k nemovitosti objednat.  

 
3) Fyzické osoby mohou ve Sběrném a separačním dvoře města Čelákovic předávat stavební a 

demoliční odpad při jednotlivých předáních o maximální hmotnosti 1000 kg/osobu. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Čelákovic číslo  

E 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Čelákovic ze dne 28. 5. 
2019. 
 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2022. 
 
 
 
 
 
   ................................................                                 ................................................ 
            Ing. Petr Studnička, PhD.      Ing. Josef Pátek                                      
             místostarosta I                                                  starosta 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:   …………. 
 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  ……………… 
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Příloha č. 1 
 

Místa určená pro třídění a sběr jednotlivých složek tříděného odpadu 
  

1) Kontejnery na tříděný odpad v obytné zástavbě  
Vybírané složky komunálního odpadu – biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, papír, 
plasty, PET lahve, nápojové kartony, sklo, kovy a kovové obaly, jedlé oleje a tuky a textil. 
Kontejnery jsou rozmístěny v obytné zástavbě dle potřeby a jejich umístění (situační plán) je 
zveřejněno na webových stránkách města. 

  
2) Sběrný a separační dvůr města Čelákovice – Mochovská 116 a 117, část areálu „Špička“ nebo 
sběrné místo v Sedlčánkách, ul. Na Hrázi. 
Vybírané složky komunálního odpadu – dle platného povolení Krajského úřadu Středočeského kraje 
např. papír, lepenka, sklo, plasty, plastové obaly, nápojové kartony, kovy, kovové obaly, dřevo, 
oděvy, textilní odpady, elektrotechnický odpad, biologický odpad rostlinného původu (např. tráva, 
větve, plody, kůra, zbytky rostlin, štěpka, kuchyňský odpad rostlinného původu), objemný odpad, 
pneumatiky, zbytkový komunální odpad (z hygienických důvodů není na separačním dvoře odebírán 
kuchyňský odpad živočišného původu a zbytky jídel nebo tomu podobný odpad). 
Odpad vybíraný ve skladu nebezpečných odpadů v areálu Sběrného a separačního dvora, dle 
platného povolení Krajského úřadu Středočeského kraje – např. olověné akumulátory, nádobky od 
sprejů, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovací 
prostředky, fotochemikálie, pesticidy, galvanické články mokré a suché, zářivky nebo ostatní odpad 
rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, odpad druhově blíže neurčený (oleje a ropné látky, 
papírové filtry nasycené olejem, nádoby ze železných kovů se zbytky škodlivin, olejové filtry, obaly a 
nádoby z neželezných kovů se zbytky škodlivin, odpadní tuhé prostředky nasycené oleji, obaly a 
nádoby z plastů se zbytky škodlivin). 
Ve Sběrném a separačním dvoře lze též odevzdat vyřazené elektrozařízení, zářivky, baterie a 
pneumatiky v rámci zpětných odběrů. 
  
3) Mobilní sběrná místa pro Jarní a Podzimní svoz tříděného komunálního odpadu   

a) ulice Spojovací – u budovy Q-BYTu,  

b) sídliště V Prokopě – u restaurace, 

c) ulice Na Stráni – u kotelny, 

d) ulice Prokopa Holého – u hasičské zbrojnice, 

e) ulice V Nedaninách – u sauny, 

f) ulice 28. října – u hřiště, 

g) ulice Polská – na křižovatce s Lidickou, 

h) ulice Jiráskova, 

i) parčík mezi ulicemi Jungmannova a Majakovského, 

j) Záluží – u hřiště, 

k) Císařská Kuchyně – u pomníčku, 

l) Sedlčánky – u pobočky městské knihovny. 

  
Sběr a svoz probíhá dvakrát do roka a termín je uveřejňován na webových stránkách města a 
v místním tisku, spolu s aktuálně vybíranými složkami tříděného komunálního odpadu. 
 
3) Místa zpětného odběru – jsou oznamována způsobem obvyklým (na webových stránkách města 

a v místním tisku) a průběžně aktualizována.  
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Příloha č. 2 
 

Smlouva o zapojení právnické nebo podnikající fyzické osoby do obecního systému: 
 

 

 

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství podnikající fyzickou 
osobou nebo právnickou osobou s max. 20 zaměstnanci 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

1. Město Čelákovice se sídlem náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice,  

zastoupená starostou Ing. Josefem Pátkem 

IČO: 00240117, bankovní spojení KB 19-4127201/0100  

(dále jen „Obec“) 

 

a 

 

2.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

IČO:.................................... 

(dále jen „Původce“) 

 

v souladu s § 62 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“) tuto smlouvu o využití obecního systému odpadového 
hospodářství. 

 

1. Předmětem této smlouvy je zapojení Původce, který je právnickou nebo podnikající 
fyzickou osobou produkující při své nevýrobní činnosti komunální odpad nebo 
odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů (dále jen „komunální odpad“), do 
obecního systému odpadového hospodářství provozovaného obcí podle § 59 zákona 
o odpadech (dále jen „obecní systém“) pro tříděné složky odpadu:  

• 20 01 01, 15 01 01 papír,  

• 20 01 02, 15 01 07 sklo,  

• 20 01 39, 15 01 02 plasty včetně PET lahví,  

• 20 01 01 01  kompozitní a nápojové kartóny,  

• 20 01 40, 15 01 04 kovy a  

• 20 02 01  biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.   
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2. Obec na základě této smlouvy umožní zapojení Původce do obecního systému. 
Původce se zavazuje využívat obecního systému v souladu se zákonem o odpadech a 
dalšími právními předpisy, zejména se zavazuje předávat do obecního systému pouze 
vytříděný komunální odpad z nevýrobní činnosti.  

 

3. Původce může využívat nádoby pro třídění, které jsou jako součást obecního systému 
odpadového hospodářství města umístěny na veřejném prostranství, nebo Sběrný a 
separační dvůr města, kde se při předání prokáže touto smlouvou. Při větším 
množství jednorázově předávaného vytříděného odpadu využije přednostně Sběrný a 
separační dvůr. 

 

4. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství se uzavírá na dobu 
neurčitou. Každá ze stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní 
dobou 1 měsíce počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  

 

5. Cena za zapojení Původce do obecního systému je stanovena ročně s ohledem na 
skutečné náklady Obce na zajištění nakládání s komunálním odpadem. 

 

6.  Pro každý kalendářní rok je cena stanovena v návaznosti na výši schváleného 
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro fyzické osoby 
přihlášené v obci následovně:  
 

• do 5 zaměstnanců  …1 poplatek, 

• za 6-10 zaměstnanců  … 2násobek poplatku, 

• za 11-15 zaměstnanců … 3násobek poplatku, 

• za 16-20 zaměstnanců … 4násobek poplatku. 
 

 a je splatná do 30. 6. příslušného kalendářního roku bezhotovostním převodem na účet 
obce uvedený v záhlaví této smlouvy, s variabilním symbolem………. 

 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 

9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města č……. ze dne…… 
 

V Čelákovicích dne:............................ 

 

 

----------------------------------------                            ------------------------------------------------  
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly  
oddělení dozoru Praha 
 

Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky 
 
Město: Čelákovice (dále jen „obec“) 
 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. E2/2021 města Čelákovic, o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „návrh OZV“) 
 
Předpokládané datum vydání:  neuvedeno 
Předpokládané datum účinnosti:  01. 01. 2022 
 
Na základě zmocnění: 
- ust. § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  
- ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
K obsahu návrhu OZV: 
 
V souvislosti s číslem OZV  „E2/2021“ město upozorňujeme, že dle ust. § 12 odst. 4 
zákona o obcích se právní předpisy obce označují pořadovými čísly a číselná řada se 
uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku, přičemž pořadové číslo se uvádí 
pouze ve tvaru vlastního čísla, a to bez dalšího předčísla nebo písmena – E), v 
daném případě - OZV č. 2/2021. Doporučujeme proto při vydání nové OZV číslo 
právního předpisu uvádět v tvaru dle uvedeného upozornění. 
 
 
Čl. 7 Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce 
při nevýrobní činnosti právnických a podnikajících fyzických osob 
Upozorňujeme obec, že dle § 59 odst. 5 písm. c) zákona o odpadech platí, 
že v případě, kdy umožní na základě smlouvy právnickým a fyzickým podnikajícím 
osobám zapojení do obecního systému odpadového hospodářství, musí obecně 
závaznou vyhláškou, kterou nastaví obecní systém, stanovit alespoň druhy odpadu, 
které může právnická nebo podnikající fyzická osoba předávat do obecního systému, 
způsob určení výše úhrady za zapojení do obecního systému a způsob jejího výběru. 
Důvodem stanovení této povinnosti, je, aby pro tyto osoby byly nastaveny rovné 
a transparentní rámcové podmínky jejich smluvního zapojení, resp. aby v rámci 
uzavíraných smluv nedocházelo k nedůvodnému zvýhodňování některých subjektů 
oproti jiným. 
 
Při zapojení právnických nebo podnikajících fyzických osob do obecního systému 
odpadového hospodářství na smluvním základě by obec měla důsledně dbát na to, 
aby bez objektivních a racionálních důvodů nezvýhodňovala či znevýhodňovala 
některé osoby, a tedy nejednala v rozporu s principem rovného zacházení, nebo aby 
bez ospravedlnitelných důvodů nenarušovala hospodářskou soutěž. 
 



 

2 
 

V této souvislosti Ministerstvo vnitra upozorňuje, že v rámci abstraktní kontroly 
návrhu OZV není zkoumáno, zda obcí nastavené podmínky zapojení právnických a 
fyzických podnikajících osob do obecního systému odpadového hospodářství 
principu rovného zacházení neodporují či bez ospravedlnitelných důvodů nenarušují 
hospodářskou soutěž. 
 
- odst. 4 
Doporučujeme stanovit termín splatnosti v případě, že právnická a podnikající 
fyzická osoba se zapojí do systému po 30. 6. příslušného kalendářního roku.  
 
Čl. 8 Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce 
(zpětný odběr) 
Upozorňujeme město, že přebírat výrobky s ukončenou životností může pouze za 
podmínky, že má uzavřenou písemnou smlouvu s příslušným výrobcem dle § 16 
zákona o výrobcích s ukončenou životností. V rámci abstraktní kontroly zákonnosti 
návrhu OZV nebylo zkoumáno, zda má obec tuto smlouvu uzavřenou. 
 
Příloha č. 1 
Upozorňujeme město, že návrh OZV obsahuje „Přílohu č. 1  - Místa určená pro 
třídění a sběr jednotlivých složek tříděného odpadu“, na kterou však v návrhu OZV 
není odkazováno.  Čl. 3 odst. 2 stanoví aktuální seznam míst,  kde jsou umístěny 
zvláštní nádoby odkazuje na webové stránky města. Doporučujeme přílohu č. 1 
zcela vypustit. 
 
Závěr:   Při posouzení nebyl shledán rozpor návrhu OZV se zákonem.  
 
 
 
Zpracovala: Ing. Jitka Müllerová 
Schválil: Mgr. Rostislav Kubík 
V Praze dne 18. října 2021 
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