Informace o zapojení do systému města
(průběžné evidence odpadů a podání ročního hlášení)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikají (dále jen původce) se mohou
zapojit do systému města s odpady obalů z papíru, plastu, skla a kovů a dále veškerými
komunálními odpady, které produkují, a to na základě odst. 2) § 62 zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech (dále jen zákon).
Obalové odpady odložené zaměstnanci, případně návštěvníky naplňují definici
komunálního odpadu a zařazují se pod katalogová čísla ze skupiny 20 katalogu odpadů.
Obalové odpady z činnosti původce (výrobní činnost) se zařazují pod katalogová čísla ze
skupiny 15 katalogu odpadů. Původce, který se zapojí s odpady ze skupiny 15 do systému
města, změní zařazení těchto odpadů pod odpovídající druh komunálního odpadu skupiny 20
katalogu odpadů.
Pokud se původce zapojí do systému města s veškerými komunálními odpady, které
mu vznikají, nemá již povinnost vést průběžnou evidenci k těmto komunálním odpadům ani
podávat roční hlášení za tyto odpady (odst. 3, § 62 zákona). V případě zapojení s veškerými
komunálními odpady tedy zůstává původci povinnost vést průběžnou evidenci a podání
ročního hlášení pouze pro jiné odpady, které produkuje, tedy např. odpady stavební. Roční
hlášení podává původce při produkci nebezpečných odpadů v množství nad 600 kg
v ohlašovaném roce nebo při produkci odpadů bez nebezpečných vlastností v množství nad
100 tun v ohlašovaném roce. Seznam komunálních odpadů je možné nalézt ve vyhlášce č.
381/2001 Sb., katalog odpadů.
Pokud se původce zapojí pouze s některými komunálními odpady, které mu vznikají,
je nadále povinen vést průběžnou evidenci o odpadech dle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška) za veškeré odpady, které mu vznikají
včetně komunálních odpadů, s nimiž je zapojen a podávat za ně roční hlášení dle odst. 1) § 27
vyhlášky. Při podávání ročního hlášení (www.ispop.cz) je nutné zaškrtnout, že je původce
s konkrétními komunálními odpady zapojen do systému města a uvést předání městu (hl. m.
Praha‚ IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00, Praha 1, IČZÚJ 500054) na provozovnu
s identifikačním číslem provozovny HLMP01, která je umístěna v sídle, adresa se tedy shoduje
s adresou uvedenou v této větě. Systém ISPOP vygeneruje upozornění, že odpad nebyl předán
oprávněné osobě. Toto hlášení nebrání podání hlášení a není potřeba mu věnovat pozornost.

