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Č. j.: SFZP 291623/2022                                                    

Datum: 28. 11. 2022                                                              

   

   

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 14. 11. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací 

o data za období let 2002 až 2021, která budou zachycovat vnitřní strukturu příjmů Fondu za rizikový 

poplatek spojený s nebezpečnými odpady v členění dle „příspěvku“ jednotlivých skládek. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 3. 11. 2022 vyhověl 

a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje 

požadované informace níže. 

 

K Vaší žádosti je nutné primárně upozornit na skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2021 došlo k celkové 

změně odpadové legislativy. Nově toto upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve kterém byla 

celkově přepracována problematika poplatku za ukládání odpadů na skládku. 

Dle předchozí zákonné úpravy byl Fond ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ustanovení § 45–

48, pouze příjemcem rizikové složky poplatku, která činila 4 500 Kč za tunu uloženého nebezpečného 

odpadu. 

Na základě nové legislativy je Fond správcem uvedeného poplatku a příjemcem částí výnosu z několika 

dílčích poplatků. Ve skutečnosti tedy sice došlo ke snížení sazby poplatku za ukládání nebezpečných 

odpadů na skládku, avšak Fond nově získává i příjem za ukládání odpadů z dílčích poplatků z kategorie 

ostatních odpadů. U této kategorie se zároveň ve většině případů sazba poplatku oproti předchozímu 

odpadovému zákonu meziročně zvyšuje. Z výše uvedeného je zřejmé, že není možné porovnávat příjmy 

od jednotlivých skládek před 1. 1. 2021 a po tomto datu. 

  

 

 

 

 

Jednotlivé sazby poplatku a procenta, kterými se rozpočty podílejí na výnosu poplatků, naleznete 

v příloze č. 9 k zákonu č. 541/2020 Sb.: 
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Pro porovnání sazby podle původního zákona č. 185/2001 Sb., platného do 31. 12. 2020:  

 

 

K Vašemu požadavku na poskytnutí konkrétních údajů v členění dle příspěvku jednotlivých skládek se 

jako správce poplatku Fond musí řídit zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, který ukládá povinnost 

mlčenlivosti dle § 52 a násl., podle kterého je možné poskytnout pouze veřejně dostupné, případně 

zobecněné informace. 

Vývoj výše poplatků za jednotlivé roky je k dispozici ve statistických ročenkách na stránkách 

Informačního systému odpadového hospodářství (isoh.mzp.cz).  

Přehled ze statistické ročenky: 
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Za poplatkový rok 2021 je možné poskytnout pouze následující zobecněné informace: 

 

Pozn.: Rozdíl v příjmech Fondu oproti hodnotám uvedeným ve výroční zprávě Fondu za rok 2021 je 

způsoben skutečností, že v přiložené tabulce jsou uvedeny data za celý poplatkový rok, ovšem k vyúčtování 

a uhrazení poplatků za 4. čtvrtletí roku dochází až v prvním čtvrtletí roku následujícího. 

S pozdravem 

 

 

.……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

dokument je podepsán elektronicky 


