Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
§ 10b odst. 4 písm. b) zákona o MP (druhá složka sazby místního poplatku- max. 750,- Kč)
(zbytkový nevytříděný odpad – většinou černé kontejnery- podle odpadové legislativy jde o pojem:
směsný KO-kat. č. 200301 a objemný KO-kat. č. 200307)
Lze zahrnout náklady na:
a) shromažďování odpadů
-

zajištění, údržba (oprava, čištění), obnova a následné vyprazdňování shromažďovacích
prostředků včetně odpadkových košů (místa, které obec určila v souladu s § 17/2 zákona
o odpadech k ukládání směsného KO)
- náklady na provoz sběrných dvorů (lze započítat jen v té výši, ve které se v nich nakládá
s netříděným KO)
b) přeprava odpadů
- náklady na překládání odpadů z jednotlivých shromažďovacích prostředků
do přepravních prostředků a jejich přepravu do zařízení ke sběru nebo dalších zařízení
podle obecního systému nakládání s odpadem
c) sběr odpadů
- platby svozové (sběrové) společnosti
d) využití odpadů a jejich odstranění
- náklady na využití odpadů
- náklady na odstranění odpadů
- poplatek za ukládání odpadu na skládce včetně ceny za uložení
e) ostatní
- personální zajištění činnosti (ve vztahu k přepravě či využití odpadů) – pouze v poměru,
v jakém vykonávají výše vymezenou činnost ve vztahu k netříděnému KO obce (mzdové
náklady na osoby, které přímo zajišťují výše zmíněné činnosti)
- náklady na pořízení a provoz mechanizace a to pouze ve výši odpovídající ročnímu
odpočtu podle daňových zákonů a poměru využití dané mechanizace a zařízení k výše
uvedené činnosti při nakládání s netříděným KO obce za daný kalendářní rok (v případě,
že je k dané činnosti využívána vlastní mechanizace či zařízení)
Nelze zahrnout:
- náklady na administrativní pracovníky obce, kteří vybírají místní poplatek
- náklady na odstranění tzv. černých skládek
- nakládání s psími výkaly
- náklady tzv. litteringu (volně odhozených odpadků) a uličních smetků (200303)
- náklady na hřbitovní odpad (odpad ze zahrad a parků - 2002..)
- náklady na tříděný odpad …
- náklady na stavební odpad, nebezpečný odpad
- poplatek za uložení nebezpečného odpadu
- náklady ze smluvního zajištění právnických osob a fyzických osob podnikajících
Náklady vztahující se k odpadu od právnických osob a fyz. osob podnikajících zapojených do
obecního systému na základě smlouvy by měly být pokryty platbou těchto původců odpadu obci na
základě smlouvy. Pokud s odpadem je nakládáno společně s odpadem pocházejícím od občanů,

lze připustit, že je možné započítat celé náklady a následně odečíst úhradu, kterou obec od
původců obdržela.

