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Novinky

Aktualizace

Odborné články

Demoverze

Legislativa

Jsme česká softwarová firma s 20letou historií

Vytváříme specializované programy v oblasti ŽP
Mezi naše klienty patří tisíce firem v ČR a SR
včetně veřejné a státní správy ČR
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Vytváříme
Evidenční a provozní programy

Legislativní příručku a novinky z odpadového hospodářství
https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/legislativa
https://www.inisoft.cz/aktualne-z-inisoft
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Poradenství
Zaměřujeme se na:
nakládání s odpady a obaly (např. zpracování žádostí, provozních řádů,
vedení průběžné evidence, vypracování ročního hlášení, evidence
obalů)
ochranu ovzduší (např. zpracování provozních řádů, souhrnné provozní
evidence vč. poplatků, bilance organických těkavých látek, vedení
evidence)
ochranu vod (např. zpracování hlášení, provozních řádů vodních děl,
havarijních plánů)
IRZ (např. ohlašování úniků a přenosů znečišťujících látek a přenosů
odpadů do ISPOP)
chemické látky (např. zpracování písemných pravidel, provozních řádů
skladů, označování a balení, školení)
další úseky ochrany ŽP, např. IPPC, EIA, prevence
závažných havárií, hodnocení ekologické újmy.
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Systémy ISO
Zavádíme
o SYSTÉM KVALITY dle ČSN EN 9001:2016

o SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTU dle ČSN EN ISO 14001:2016
Připravujeme DOKUMENTACI k ISO.
Provádíme INTERNÍ AUDITY systému kvality a systému řízení
environmentu.
Řešíme NESHODY, které vyplynou ze zprávy z posouzení systémů, resp. z
interních auditů.
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Interní audity
Legislativní povinnosti v oblasti životního prostředí
Odpady – zařazování a evidence odpadů, označování
odpadů (štítky, ILNO), provozní řády…
Voda – povolení vypouštění odpadních vod, přehled
závadných látek, havarijní plány…

Ovzduší – zařazování zdrojů znečišťování ovzduší, provozní
řády, hlášení do ISPOP, poplatky…
Obaly – evidence obalů, hlášení do ISPOP
CHLaS – přehled CHLaS, bezpečnostní listy, písemná pravidla…
PZH, ekologická újma – zařazení objektů dle
nebezpečnosti, zpracování protokolů…
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Vzdělávání akreditované
pro účastníky z řad státní správy a samosprávy
Na základě častých dotazů v oblasti odpadového hospodářství ze
stran pracovníků obecních úřadů jsme vytvořili akreditovaný
vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků veřejné
správy a samosprávy

V roce 2020 chceme v této činnosti pokračovat už jen proto,
že termín nového zákona o odpadech a VVUŽ se blíží

Kompletní nabídku seminářů najdete na:
https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni
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Akreditované vzdělávání
Odpadové hospodářství obce
zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci
odpadů
V roce 2019 jsme ho pořádali celkem 12 x v 11 krajích napříč Českou republikou a hovořili
jsme spolu na téma:
jak správně evidovat odpady vzniklé nejen občanům obce, ale také při činnostech
obcí, provozem technických služeb, při údržbě zeleně, úklidu černých skládek,
výkopových pracích, při provozu sběrných dvorů a shromažďovacích míst apod.
jak správně nastavit obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s
odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami
diskutovali jsme problematiku biologicky rozložitelných odpadů, předcházení vzniku
odpadu, rozdíl mezi komunitním kompostováním a kompostárnou
porovnávali jsme společně povinnosti vyplývající ze stávající legislativy s
chystanými změnami v návaznosti na schválené směrnice Evropského parlamentu,
tzv. balíček k oběhovému hospodářství, v souvislosti k nastaveným cílům
odpadového hospodářství
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Legislativa

Aktuální

Připravovaná
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Připravovaná legislativa OH
Změny evropských směrnic budou promítnuty do:
o
o
o
o

Nového zákona o odpadech
Nového zákona o výrobcích s ukončenou životností
Novely zákona o obalech
Změnový zákon
Transpoziční lhůta 24 měsíců, tj. do 5. července 2020

Harmonogram legislativního procesu
o Vypořádání meziresortního připomínkové řízení - 10. května 2019
o Konferenční vypořádání MPŘ – červenec 2019
o Předání do LRV – srpen 2019 (30. 7. 2019); na 226. zasedání LRV dne 17. 10.
2019 tato doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska
o Vláda – předpoklad listopad 2019
o Poslanecká sněmovna – předpoklad červenec 2019
o PSP + Senát + prezident – do poloviny roku 2020

o Platnost – červenec 2020
o Účinnost – leden 2021
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Oběhové hospodářství
Balíček k oběhovému hospodářství
Směrnice „O VÝROBCÍCH S UKONČENOU
ŽIVOTNOSTÍ“
Směrnice „O SKLÁDKÁCH odpadů“
Směrnice „O ODPADECH“
Směrnice „O OBALECH“
Směrnice „O OMEZENÍ JEDNORÁZOVÝCH PLASTOVÝCH
VÝROBKŮ“ – publikace ve Věstníku 12. 6. 2019. Transpozice
bude formou nového zákona, lhůta do července 2021.
Koncem roku 2018 se zavázalo MŽP k vytvoření národní
strategie oběhového hospodářství „Cirkulární Česko
2040“ – celý ekonomický cyklus, nejenom odpady.
o Pracovní skupina – první jednání 27. 3. 2019.
o Předpoklad schválení r. 2020.
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Nový zákon - změny
Definice odpadu
Vedlejší produkt – vyhláška
Neodpad
Pojmy – soustřeďování, zařízení, zasypávání, dopravce

Černé skládky
ZPO
Školní sběr
Platnost povolení provozu zařízení

Obchodování s odpady
Mísení odpadu, shromažďování, skladování, sběr
Mobilní zařízení
Zprostředkování

Komunální odpad/poplatky
Komunitní kompostování
Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
Odpadní olej

Poplatek za ukládání odpadů na skládky
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Samospráva vs. státní správa
Samostatná působnost
Rozdíl v právech a povinnostech

Přenesená působnost
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Povinnosti obce
Stanovit OZV obce systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování KO vznikajících na jejím k. ú.
Odráží OZV aktuální stav systému obce
Zajistit místa pro odkládání veškerého KO produkovaného
FO na jejím k. ú.
Lze stanovit limity odevzdávaného odpadu

Zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek KO.
Jak zajistit celoroční svoz BRKO
Co přinese povinnost celoročně sbírat jedlé oleje a tuky
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Nový zákon a obce
Zajistit místa pro oddělené soustřeďování KO.
Informovat nejméně 1x ročně občany o obecním
systému.
1x ročně zveřejnit výsledky odpadového hospodářství.
Splnit cíle pro množství odděleně soustřeďovaných KO
o r. 2025 a následujících alespoň 60 %;
o r. 2030 a následujících alespoň 65 %;
o r. 2035 a následujících alespoň 70 % z celkového
množství KO produkovaného obcí v daném roce musí
tvořit odděleně soustřeďované recyklovatelné složky
KO.
Třídící sleva pro obce - při dosažení cílů bude obec platit
za odstranění komunálního odpadu na skládce nižší částku.
Příloha č. 12 zákona
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Nový zákon a poplatky
za ukládání odpadu na skládky
Lze ovlivnit cenu za ukládání odpadu na skládky

Příloha č. 9 zákona

*) podle § 39 odst. 1. – od 1. 1. 2030 zákaz ukládat na skládky (výhřevnost > 6,5
MJ/kg a AT4 a odpady, které lze účelně recyklovat a jsou stanoveny ve vyhlášce).
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Oprávnění obce
Obec může zapojit do obecního systému další původce.
Jak evidovat a s jakými odpady lze zapojit původce
(podnikatele) do systému obce

Obec může stanovit OZV systém komunitního kompostování
a způsob využití kompostu.
Jaké podmínky komunitního kompostování přinese nový
zákon
Obec může zřídit ve škole místo pro oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu.
Jak legislativně správně nastavit školní sběr
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Průběžná evidence odpadů
Evidence odpadů se vede:
Za každou samostatnou provozovnu/zařízení/činnost.
Za každý druh odpadu.
Při každé jednotlivé produkci odpadů.
Obec vede průběžnou evidenci, vč. odpadů od firem zapojených
do obecního systému.
Musí obec vést evidenci za každou provozovnu
Jak vést evidenci na sběrném dvoře, který provozuje obec
Jak evidovat odpady na shromažďovacím místě

Eviduje obec zapojené původce (podnikatele)
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Způsoby zpoplatnění KO
Úhrada

Poplatek za systém
Poplatek za KO
S čím počítá nový zákon, je potřeba se na toto připravit.
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Kontroly
Obecní úřad kontroluje:
o zda podnikatelé využívají systém zavedený obcí na
základě smlouvy;
o zda mají podnikatelé zajištěno využití nebo odstranění
odpadu dle platné legislativy;
o zda se FO zbavuje odpadu v souladu s legislativou/s OZV.
Obecní úřad projednává přestupek:
o FO se zbaví autovraku v rozporu s legislativou;
o FO odloží EEZ mimo místa zpětného odběru;
o FO založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená
místa.

Bude řešit černé skládky nový zákon
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Vybrané výrobky v nové legislativě
Zákon se vztahuje na vybrané výrobky:
o
o
o
o

elektrozařízení,
baterie a akumulátory,
pneumatiky,
vozidla.

Co znamená výrobek s ukončenou životností
Řeší nový zákon o odpadech i elektrozařízení
Provádění zpětného odběru může obec zahrnout do své OZV
o systému nakládání s komunálním odpadem.

Bude obec tyto výrobky evidovat
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Stavební odpad & vedlejší produkt,
odpad nebo neodpad
Kdy se stává stavební odpad vedlejším produktem
a) vzniká jako nedílná součást výroby,

b) její další využití je zajištěno;
c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než
je běžná výrobní praxe;
d) její další využití je v souladu se zvláštními právními
nepovede k nepříznivým účinkům na ŽP nebo lidské

předpisy
zdraví.

a

Kdy se stává stavební odpad odpadem, resp. „neodpadem“
o věc se běžně využívá ke konkrétním účelům

o pro věc existuje trh nebo poptávka;
o věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely;
o využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k
nepříznivým dopadům na ŽP;

o věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena. 22

TIP pro Vaše sběrné dvory
a kompostárny

Ceníky a smlouvy, pokladna s EET
Tvorba faktur a podkladů k fakturaci
Hromadné odesílání elektronických dokladů
Vypořádání výkupu přes banku/poukázky
Hlídání povolených limitů a kapacit
Provozní deník s automatickými záznamy
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Děkuji Vám za pozornost
INISOFT s.r.o.
485 102 698
inisoft@inisoft.cz
www.inisoft.cz

