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R o z h o d n u t í 
 

 

Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, o odvoláních  

1. Obce Uhy se sídlem Uhy 31, 273 24 Velvary, bez č.j. ze dne 15.8.2016 zastoupené na 

základě plné moci společností ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. se sídlem 

Praha 1, Truhlářská 13-15, IČO 276 36 836,  2. společnosti FCC Uhy, s.r.o. se sídlem Uhy 

160, PSČ 273 24 ze dne 16.8.2016, zastoupené na základě plné moci tímtéž advokátem a 3. 

Obce Nelahozeves se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves, bez č.j. ze dne 17.8.2016 proti  

rozhodnutí  Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 072432/2015/KUSK OŽP/Chr ze dne 

19.7.2016, kterým bylo v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) 

rozhodnuto o způsobu rozdělení neodvedené části poplatku, vybraného za období od 1. června 

2014 do 31. března 2016 za uložení odpadu na skládku Uhy, mezi obce Uhy a Nelahozeves. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, jako příslušný správní 

orgán podle § 72 odst. 1 písm. p) zákona o odpadech a § 89 odst. 1 č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů přezkoumalo napadené rozhodnutí podle ustanovení § 89 

odst. 2 správního řádu a rozhodlo takto: 

 

Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se rozhodnutí  Krajského 

úřadu Středočeského kraje č.j. 072432/2015/KUSK OŽP/Chr ze dne 19.7.2016 

r u š í 

a věc se vrací k novému projednání a rozhodnutí. 

 

 

 

                                             O d ů v o d n ě n í 

 

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „KÚSK“) rozhodl rozhodnutím č.j. 

072432/2015/KUSK OŽP/Chr ze dne 19.7.2016 na základě návrhu Obce Nelahozeves podle 

ustanovení § 47 odst. 1 zákona o odpadech o tom, že společnosti FCC Uhy, s.r.o., IČ 625 
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86 611 (provozovatel skládky Uhy) se ukládá povinnost zaplatit neodvedenou část poplatku 

za uložení odpadu  za účelem odstranění na skládku Uhy obcím Nelahozeves a Uhy (obce, na 

jejichž katastru se skládka Uhy nachází) za období od 1.6.2014 do 31.3.2016 způsobem, 

uvedeným v tabulce na str. 1 a 2 tohoto rozhodnutí, a to v termínu do 60 dnů od nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí. 

Proti tomuto rozhodnutí se odvolali všichni účastníci řízení, a to konkrétně Obec 

Uhy, zastoupená na základě plné moci společností ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní 

kancelář s.r.o. se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, IČO 276 36 836, podáním bez č.j. ze dne 

15.8.2016, společnost FCC Uhy, s.r.o., zastoupená na základě plné moci toutéž advokátní 

kanceláří podáním  ze dne 16.8.2016 a Obec Nelahozeves  podáním bez č.j. ze dne 17.8.2016. 

 

Ve svých odvoláních namítají účastníci řízení toto: 

 

I. Obec Uhy: 

1. Odvoláním napadené rozhodnutí je založeno na tom, že se pro účely rozdělení 

poplatku do plochy skládky nezapočítávají etapy I.-III. skládky, které leží na 

území obce Uhy. Tento předpoklad je v příkrém rozporu s dříve sdělenými 

právními názory KÚSK a MŽP jakož i se zákonem o odpadech a je nedostatečně 

a nepřesvědčivě zdůvodněný. 

2. Obec Uhy měla na základě stanovisek KÚSK a MŽP legitimní očekávání, že do 

výpočtu pro dělení poplatku za ukládání odpadu mezi obce Uhy a Nelahozeves  

bude zahrnuta plocha I. – III. etapy skládky (v k.ú. Uhy).  

3. KÚSK založil napadené rozhodnutí na definici pojmu „skládka“ obsažené 

v zákoně č. 62/1992 Sb. o poplatcích za uložení odpadu, jenž byl zrušen ke dni 

31. prosince 1997. Důvodová zpráva ke stávajícímu zákonu o odpadech, kterou 

KÚSK argumentuje, neříká nic o způsobu dělení poplatků mezi více obcí, na 

jejichž katastrálním území se skládka nachází. 

4. Obec Nelahozeves i KÚSK konstruují vlastní definice pojmu „skládka“ pro účely 

„rozdělení poplatku“. Zákon o odpadech ani jiný platný a účinný předpis však 

pojem „skládka pro účely rozdělení poplatku“ nedefinuje ani nepoužívá. Pojem 

„skládka“ je jednoznačně definován v zákoně o odpadech jako „zařízení zřízené 

v souladu se zvláštním právním předpisem a provozované ve třech na sebe 

bezprostředně navazujících fázích provozu“, přičemž tyto fáze jsou definovány v 

§ 4 odst 1 písm. j) – l) zákona o odpadech. Zákonná definice pojmu „skládka“ je 

obsažena v části první zákona o odpadech nazvané „Základní ustanovení“. 

Systematickým výkladem je proto třeba dovodit, že zde obsažená definice se 

použije pro celý zákon o odpadech, včetně jeho části osmé upravující 

ekonomické nástroje, mj. poplatky za uložení odpadu.  

5. KÚSK se nijak nevypořádal s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 10 A 

246/2010-36, který vyznívá ve prospěch právního názoru obce Uhy a zaujal bez 

dostatečného zdůvodnění opačné stanovisko, které je navíc založeno na již 

zrušené právní úpravě. 

6. KÚSK nezohledňuje, že obec Uhy je nucena v souvislosti s ukládáním odpadů na 

IV. etapu skládky nucena snášet významné dopravní zatížení. 

7. Plošná výměra provozních objektů skládky v k.ú. Uhy je výrazně vyšší, než 

uvádí KÚSK. Celý areál provozního zázemí skládky má plochu 7 335 m2, nikoliv 

pouze 1 871 m2. 

8. V tabulce přiložené k napadenému rozhodnutí je na pravé straně uvedeno, že po 

kolaudaci 2. fáze IV. etapy skládky nedává součet procentuálních rozdělení 

poplatků mezi obce Uhy a Nelahozeves 100 %, proto se musí jednat o chybu. 
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9. Napadené rozhodnutí je nesprávné a v rozporu s právními předpisy. Proto obec 

Uhy navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil 

k novému projednání KÚSK a aby obci přiznal náklady právního zastoupení. 

 

II. FFC Uhy, s.r.o.: 

1. Rozhodnutí je nepřezkoumatelné, protože neobsahuje jednoznačně stanovenou 

platební povinnost společnosti FCC Uhy, s.r.o. ve vztahu k obci Uhy a obci 

Nelahozeves. Obsahuje pouze tabulku, z níž si má společnost FCC Uhy, s.r.o. 

zřejmě sama vypočítat, jaká je její platební povinnost vůči oběma obcím. Navíc 

není zřejmé, jakou funkci ve výrokové části plní sloupec tabulky označený jako 

„Vybraný poplatek“. Napadené rozhodnutí postrádá řádné zdůvodnění, na 

základě čeho dospěl KÚSK k velikosti výměr provozních objektů skládky a 1. a 

2. fáze IV. etapy skládky. 

2. Za období červen 2014 – leden 2015 složila společnost FCC Uhy, s.r.o. do soudní 

úschovy Okresního soudu v Mělníku celkem 22 069 265,44 Kč na základě 

celkem 8 návrhů. Tím je třeba poplatek v této výši považovat za odvedený ve 

smyslu § 47 odst. 1 zákona o odpadech. KÚSK však v napadeném rozhodnutí 

ukládá společnosti FCC Uhy, s.r.o., aby tuto částku zaplatil podruhé, což je 

nesprávné a nezákonné. KÚSK měl v rozhodnutí pouze stanovit, kdo je 

oprávněným příjemcem této částky. 

3. Napadené rozhodnutí se bez dostatečného a přesvědčivého zdůvodnění liší od 

dříve vydaných stanovisek KÚSK i MŽP. Tím jsou porušeny obecné zásady 

správního řízení, zejména zásada dobré správy a předvídatelnosti správních 

rozhodnutí. 

4. Námitka je totožná s námitkou obce Uhy, uvedenou pod bodem I/4 výše. 

5. KÚSK se nijak nevypořádal s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 10 A 

246/2010-36, který vyznívá ve prospěch právního názoru společnosti FCC Uhy, 

s.r.o. a zaujal bez dostatečného zdůvodnění opačné stanovisko, které je navíc 

založeno na již zrušené právní úpravě. 

6. V tabulce přiložené v napadeném rozhodnutí (dále jen „tabulka“) jsou chybně 

uvedeny údaje o výši odvedených poplatků počínaje červnem 2015 až do března 

2016. Z toho důvodu nemohou ani výpočty založené na těchto chybných údajích 

vést ke správným výsledkům. Důvodem může být skutečnost, že od června 2015 

je na skládku za účelem odstranění ukládán odpad, jehož původcem je obec 

Nelahozeves. Jde měsíčně cca o 40 – 50 tun odpadu. KÚSK ve svých výpočtech 

vůbec nezohlednil povinnost společnosti nevybírat příslušnou poměrnou část 

poplatku od obce Nelahozeves z důvodu, že část skládky se nachází v k.ú. 

Nelahozeves. Výpočty a závěry KÚSK za období červen 2015 – březen 2015 

jsou proto chybné. Společnost FCC Uhy, s.r.o. žádá, aby bylo stanoveno, zda je 

povinna od obce Nelahozeves vybírat poměrnou část poplatku za ukládání 

odpadu na skládku odpovídající procentu rozlohy skládky mimo katastrální 

území Nelahozeves, nebo zda nemá od obce vybírat vůbec žádné poplatky. 

7. Rozhodnutí vykazuje matematické nepřesnosti: součet údajů o procentuálním 

rozdělení poplatku mezi obce Uhy a Nelahozeves v tabulce nedává 100%, 

v tabulce je dále u měsíců únor – květen 2015 a říjen 2015 – březen 2016 

uvedeno, že společnost FCC Uhy, s.r.o. zaplatila obci Uhy více, než kolik jí 

zaplatit měla, tedy má u obce přeplatek celkem 760 294,03 Kč. Tento přeplatek 

však není nijak zohledněn u plateb za ostatní měsíce. Napadené rozhodnutí tak 

společnosti FCC Uhy, s.r.o. ukládá znovu povinnost zaplatit výše uvedenou 
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částku, ačkoliv společnost FCC Uhy, s.r.o. tuto částku obci Uhy již odvedla, což 

vyplývá přímo z tabulky. 

8. Napadené rozhodnutí je nesprávné a v rozporu s právními předpisy, proto 

společnost FCC Uhy, s.r.o. navrhuje, aby bylo zrušeno a věc vrácena k novému 

projednání KÚSK. 

 

III.  Obec Nelahozeves 

1. Obec Nelahozeves napadá odvoláním výrok rozhodnutí v části, která určuje část 

vybraných poplatků, které mají být zaplaceny obci Uhy (sloupec v tabulce, 

označený jako „Obec Uhy“). Souhlasí s tím, aby jí (tedy obci Nelahozeves) bylo 

zaplaceno to, co je uvedeno ve sloupci „Obec Nelahozeves“ v tabulce, nicméně 

je toho názoru, že jí mělo být přiznáno více. Relevantním hlediskem je plocha 

úložiště a nikoliv plocha celé skládky. Podrobnosti jsou uvedeny v části II. 

návrhu obce Nelahozeves na zahájení řízení. 

2. V minulosti v souvislosti s provozem I. – III. etapy kdy byl odpad ukládán na 

území obce Uhy, nebyla obec Nelahozeves příjemcem poplatku, ačkoliv část 

stavby skládky v rozsahu přinejmenším části příjezdové komunikace se 

nacházela i na území obce Nelahozeves. V duchu této logiky ani ve IV. etapě, 

kdy se odpady ukládají pouze na katastru obce Nelahozeves, neměly být 

zohledňovány ty části skládky, na kterých nedochází k ukládání odpadů. Tím, že 

správní orgán postupoval odlišným způsobem vůči obci Nelahozeves na jedné 

straně a obci Uhy na straně druhé, zatížil své rozhodnutí nezákonností. 

3. Obec akceptuje, že část poplatků, vybraných v rozhodném období za uložení 

odpadů, použitých k dotvarování tělesa skládky na plochách etap I. – III. 

skládky, náleží obci Uhy. Nesouhlasí pouze s tím, aby byly mezi obě obce 

děleny poplatky, vybrané za uložení odpadů v rámci etapy IV. 

4. Obec navrhuje, aby odvolací orgán rozhodnutí v rozsahu vymezeném odvoláním 

zrušil a věc vrátil k novému projednání. 

  

ČIŽP postoupila odvolání včetně kompletního spisového materiálu a svého právního 

názoru odvolacímu orgánu. Odvolací orgán po prostudování spisového materiálu dospěl 

k těmto závěrům: 

 

Podle ust. § 46 odst. 2 zákona o odpadech provozovatel skládky vybírá poplatek od 

původce při uložení odpadů na skládku. Podle prvé věty ust. § 48 odst. 1 zákona o odpadech 

je základní složka poplatku příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. Zákon o 

odpadech stanoví dále ve svém § 48 odst. 1. (druhá věta), že v případě, že skládka leží na 

katastrálních územích několika obcí, dělí se tento příjem (základní složka poplatku) 

proporcionálně podle velikosti části skládky ležící v katastrálních územích těchto obcí. Pokud 

provozovatel skládky neodvedl obci vybraný poplatek ve stanovené lhůtě, uloží mu povinnost 

zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal souhlas k provozování skládky, rozhodnutím, na 

návrh příjemce poplatku (§ 47 odst. 1 zákona o odpadech). 

 Návrh bez č.j. ze dne 15.5.2015 příjemce poplatku za skládkování na skládce Uhy 

obce Nelahozeves na uložení povinnosti zaplatit neodvedený poplatek za ukládání odpadu byl 

KÚSK doručen dne 15.5.2015. I. – III. etapa skládky leží výhradně v k.ú. Uhy, proto v době 

předcházející počátku ukládání odpadu v rámci IV. etapy (léta 1994 –  květen 2014) byla 

příjemcem tohoto poplatku pouze obec Uhy. Od června 2014 se odpad ukládá v rámci IV. 

etapy z drtivé většiny na k.ú. Nelahozeves, na k.ú. Uhy probíhalo ukládání odpadu 

v nepatrném množství pouze v rámci dotvarování tělesa skládky. Převážná část stavby 

„SKLÁDKA UHY – IV. ETAPA rozšíření skládky odpadů“ se nachází pozemcích v k.ú. 
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Nelahozeves (pozemky parc. č. 282/38, 282/39, 284/31, 284/38, 284/60) a jen nepatrná část 

mimo těleso skládky v k.ú. Uhy (pozemek parc. č. 245/23).  

V daném případě je meritem problému otázka, co má být v kterém období započteno 

do plochy skládky, z níž se poplatky počítají. Zhruba řečeno obec Uhy je toho názoru, že je 

třeba poplatky počítat z celé plochy skládky Uhy včetně těch ploch, kde je skládkování 

ukončeno (ukončená I. II. a téměř ukončená III. etapa skládky leží na jejím území, ukončením 

se zde myslí vlastní proces skládkování, tedy 1. fáze ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. j) zákona 

o odpadech), zatímco obec Nelahozeves má za to, že poplatky se mají počítat jen z plochy, 

kde se aktivně ukládá odpad (IV. etapa ležící na území obce Nelahozeves). Provozovatel 

skládky v nejistotě, jak má poplatky rozdělit, zvolil pro období červen 2014 – leden 2015 

uložení sporné části poplatku do soudní úschovy a od února 2015 na vázaném účtu a na účet 

obce Uhy zasílal jen částku, kterou považoval za nespornou. 

Zákon nijak neřeší, jak v takovém případě, kdy se skládka „stěhuje“ z katastru jedné 

obce na katastr druhé obce, postupovat při rozdělení poplatků mezi dotčené obce. Toto 

rozdělení by měl provést a realizovat provozovatel skládky, zákon však nezná přímé řešení 

pro případ, že se k tomu ve složité situaci provozovatel necítí kompetentní. Zde je třeba 

podotknout, že příslušný orgán odpadového hospodářství nemá přímo zákonem danou 

kompetenci stanovit, v jakém poměru má být poplatek za skládkování mezi dotčené obce 

rozdělen. Pak je logické postupovat tak, jak to udělal provozovatel skládky Uhy společnost 

FCC Uhy, s.r.o., tedy vyplácet jen tu část poplatků, jejichž příjemce je nesporný, a zbylou část 

poplatků deponovat do doby, než krajský úřad na návrh některého z potenciálních příjemců 

poplatku uloží provozovateli skládky, aby poplatek zaplatil. Institut soudní úschovy však pro 

tento účel není vhodný – viz vypořádání námitky č. 2. společnosti FCC Uhy, s.r.o. 

Základem pro rozdělení poplatků za skládkování mezi obce, na jejichž katastru se 

skládka nachází, má podle názoru odvolacího orgánu být plocha pozemku, uvedeného ve 

stavebním povolení aktuálně využívané části skládky, zvětšená o plochu, kterou zabírají 

používaná obslužná zařízení (např. příjezdová komunikace, oklepová rampa, administrativní 

budova) i když tato byla povolena již dříve. V případě skládky Uhy je to tedy plocha, daná ve 

stavebním povolení pro IV. etapu a dále plochy, na kterých je umístěna provozní budova 

včetně autováhy, oklepová rampa, mycí rampa, jímka průsakových vod J1, jímka 

průsakových vod JZ, plynové hospodářství – kogenerace s trafostanicí a požární nádrž. Pro 

tento názor, vyslovený již ve stanovisku MŽP č.j. 50394/ENV/14 ze dne 23.7.2014, má 

odvolací orgán tyto důvody: 

1. Podle ustanovení § 4 odst. 1) písm. i), j), k), l) zákona o odpadech se skládkou 

rozumí zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a 

provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, 

přičemž první fází provozu skládky je provozování zařízení k odstraňování 

odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu, druhou fází provozu skládky 

je provozování zařízení k případnému využívání odpadů při uzavírání a 

rekultivaci skládky a třetí fází provozu skládky je provozování zařízení 

neurčeného k nakládání s odpady za účelem zajištění následné péče o skládku po 

jejím uzavření. Tzv. skládka Uhy jakožto celek tuto definici skládky podle § 4 

odst. 1 zákona o odpadech nesplňuje, protože byla povolována i provozována 

postupně ve čtyřech etapách, přičemž každá ze čtyř etap prošla či teprve projde 

třemi fázemi definovanými v ust. § 4 odst. 1 písm. j), k) l) zákona o odpadech. 

Přitom některé fáze z různých etap se navzájem překrývají nebo dokonce 

předbíhají (1. fáze IV. etapy následuje časově až za 3. fází I. etapy), což je 

v rozporu s definicí skládky („provozované ve třech na sebe bezprostředně 

navazujících fázích provozu“) a každá z těchto etap samostatně definici skládky 

naopak splňuje. Je tedy na místě považovat minimálně z hlediska rozdělení 
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poplatků čtyři etapy tzv. skládky Uhy za čtyři samostatné skládky, které mají 

společné technické zázemí. 

2. Každá ze čtyř etap skládky Uhy byla samostatně povolena i kolaudována, a to 

včetně vodohospodářských děl se stavbou souvisejících, přičemž prvé povolení je 

z r. 1994 a prozatím poslední z r. 2013, tedy v rozmezí 19 let. Konkrétně stavba 

„skládky TKO a PO Uhy“ a dočasných objektů staveniště byla povolena 

rozhodnutím Stavebního úřadu Městského úřadu Velvary č.j. 803-390/94-Výst. 

ze dne 26.5.1994 na poz. parc. č. 245/8 v k.ú. Uhy. Stavba „SKLÁDKA UHY – 

IV. ETAPA rozšíření skládky odpadů“ prošla kompletním samostatným 

stavebním řízením, které vedl Stavební úřad Městského úřadu Kralupy nad 

Vltavou (rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUKV 21611/2012 VYST 

z 9.7.2012, stavební povolení č.j. MUKV 40674/2013 VYST  z 29.11.2013, 

kolaudační souhlas č.j. MUKV 22893/2014 VYST z 2.6.2014 pro 1. fázi 

výstavby a č.j. MUKV 4510/2016 VYST z 23.2.2016 pro 2. fázi výstavby). Jako 

samostatná stavba „Skládka Uhy – IV. etapa rozšíření skládky odpadů – vodní 

díla“ byla také povolena a kolaudována vodohospodářská díla se IV. etapou 

skládky související (stavební povolení č.j. MUKV 40549/2013 OŽP ze dne 

28.11.2013, kolaudační souhlas č.j. MUKV 20062/2014 OŽP ze dne 2.6.2014)  

3. Úmyslem zákonodárce bylo ustanovením § 48 zákona o odpadech kompenzovat 

obcím, na jejichž katastrech skládka leží, újmy, které jim v souvislosti 

s provozem skládky vznikají (prašnost, zvýšené dopravní zatížení apod.). Zákon 

však nikterak neřeší případy, kdy je skládka postupně provozována na 

katastrálním území více než jedné obce tak, že se proces skládkování postupně 

přesunuje v různých obdobích z katastru jedné na katastr druhé obce. 

Mechanický výklad ustanovení § 48 zákona o odpadech (dělit základní složku 

poplatku proporcionálně mezi dotčené obce podle velikosti části skládky ležící v 

katastrálních územích těchto obcí, přičemž by se za základ brala celková plocha 

skládky včetně dávno uzavřených částí, by vedl ke zjevné nespravedlnosti, 

protože v pozdějších fázích provozu skládky by poplatek dostávaly i obce, kde už 

skládkování neprobíhá a tudíž žádnou újmou v souvislosti s provozem skládky 

netrpí (s výjimkou, kterou představuje možné zatížení příjezdových komunikací, 

ležících na katastru obce), zatímco v úvodních etapách skládkování obce, které 

v budoucnu budou dotčeny, nedostávají nic. 

4. Podle ust. § 46 odst. 4 zákona o odpadech platí, že pokud je původcem obec a 

ukládá odpad na skládku, která je na jejím katastrálním území, nevybírá se od 

této obce základní složka poplatku. Pokud by se za skládku i pro tento účel brala 

celková plocha skládky včetně dávno uzavřených částí, docházelo by k tomu, že 

by obec, jejíž odpad je ukládán zcela mimo její katastrální území, za toto 

ukládání základní složku poplatku vůbec neplatila. Z toho důvodu je odvolací 

orgán obecně toho názoru, že provozovatel skládky v případě, že aktuálně 

provozovaná část skládky (tedy ta, na kterou se ukládá odpad) leží na území více 

katastrálních území obcí, má od každé z těchto obcí za ukládání jejího odpadu 

vybírat poplatek, který odpovídá množství ukládaného odpadu a procentu plochy 

skládky, ležící mimo katastr této obce. Suma takto vybraných poplatků se pak 

rozdělí mezi dotčené obce poměrem, který odpovídá poměru ploch skládky na 

příslušných katastrech. Pouze takto je možné zohlednit jak nerovnost mezi 

množstvími odpadu, ukládanými jednotlivými obcemi, tak i nestejnou velikost 

ploch skládky, nacházejících se na jednotlivých katastrech. Aktuálně 

provozovanou částí skládky je třeba rozumět v případě skládky Uhy plochu 

uvedenou ve stavebním povolení příslušné etapy zvětšenou o plochu technického 
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zázemí, povoleného sice jako součást předchozích etap, ale využívaného aktuálně 

pro provoz skládky. 

 

Odvolací orgán má tedy shodný názor jako KÚSK na to, co je třeba považovat za 

skládku a z toho plynoucí rozdělení poplatků. Odvolací orgán také stejně jako KÚSK 

respektuje názor, vyslovený v rozsudku Městského soudu v Praze (č.j. 9 Ca 209/2009-40), že 

rozdělovat lze jen poplatky již vybrané, a nebude proto řešit, kolik obě dotčené obce měly či 

neměly v kterém období zaplatit za skládkování svých odpadů na skládce Uhy, nýbrž bude za 

částky, určené k rozdělení mezi obce Uhy a Nelahozeves brát částky, uvedené v tabulce na 

str. 1 a 2 výroku rozhodnutí ve sloupci „Vybraný poplatek“ a v tabulce, která je přílohou 

rozhodnutí ve sloupci označeném jako „Celkem odvedené poplatky“. Tyto údaje se však pro 

dobu červen 2015 – březen 2016 liší od dat, která uvedl provozovatel prvoinstančnímu orgánu 

podáním ze dne 2.5.2016 (údaje provozovatele jsou systematicky o něco nižší). Porovnáním 

těchto údajů s údaji z rozpisů „Výpočet poplatků za ukládku odpadů na IV. etapě společnosti 

Skládka UHY spol. s r.o.“ které byly každý měsíc zasílány provozovatelem skládky obci 

Nelahozeves, bylo zjištěno, že údaje, označené v v rozpise jako „celkový poplatek bez odečtu 

poplatků z obcí“ a v rozhodnutí jako „Celkem odvedené poplatky“ jsou totožné. V rozpisech 

je pak dále ještě uváděna částka „Celkový poplatek“, se kterou už rozhodnutí dále nepracuje. 

Podle ústního vysvětlení, které poskytl odvolacímu orgánu dne 11.1.2016 p. Kvapil, 

pracovník provozovatele skládky Uhy, platí obec Nelahozeves základní poplatek již snížený o 

částku, odpovídající procentu plochy skládky, ležící na jejím katastru. Částka označená 

v rozpise jako „celkový poplatek bez odečtu poplatků z obcí“ a v rozhodnutí jako „Celkem 

odvedené poplatky“ tedy v sobě zahrnuje i sumu, reprezentující tu část základního poplatku, 

která vůbec nebyla vybrána a nemůže být tedy předmětem rozdělení. Je to hypotetická částka, 

která by měla být vybrána, kdyby obce platily základní poplatek v plném rozsahu. Odvolací 

orgán proto souhlasí s námitkou provozovatele skládky, že údaje za červen 2015 až březen 

2016 v tabulce, přiložené k rozhodnutí jsou chybné. Proto odvolací orgán rozhodnutí KÚSK 

zrušil a vrátil k novému projednání. Výše uvedené chyby stejně jako chyba v procentuálním 

rozdělení mezi obce ve IV. etapě (poznámka k tabulce přiložené k rozhodnutí) budou v dalším 

řízení opraveny. Prvoinstanční orgán se rovněž vypořádá s faktem, že obci Uhy bylo 

v některých měsících (únor, březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec 2015 a leden, 

únor a březen 2016) vyplaceno více, než jí příslušelo. 

 

K námitkám účastníků řízení: 

 

I. Obec Uhy. 

1. Právním názorem KÚSK je zřejmě míněn dopis KÚSK č.j. 103861/2014/KUSK OŽP 

– Pat ze dne 21.7.2014, v jehož úvodu se správně konstatuje, že KÚSK není 

kompetentní vydávat podle zákona o odpadech jakákoli závazná stanoviska a že dále 

uvedený text je pouze názorem bez právní závaznosti. Je navíc v rozporu s právním 

názorem MŽP, který v téže věci na stejný dotaz právního zástupce provozovatele 

skládky formulovalo MŽP v dopise č.j. 50394/ENV/14 ze dne 23.7.2014. Odvolací 

orgán nepopírá, že z praktických důvodů je sice možné na skládku Uhy nahlížet jako 

na jedno odpadové zařízení, nicméně znovu konstatuje, že tento náhled je v rozporu 

s definicí skládky v ust. § 4 odst. 1 zákona o odpadech, jak je výše uvedeno. Z toho 

důvodu (a z dalších důvodů výše uvedených) považuje odvolací orgán názor, 

vyslovený v odvoláním napadeném rozhodnutí, že se pro účely rozdělení poplatku 

(vybraného za ukládání odpadu během IV. etapy) do plochy skládky nezapočítávají 

etapy I. – III. skládky (kromě společného technického zázemí) za správný a v souladu 

se zákonem o odpadech. 
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2. Princip naplnění legitimního (oprávněného) očekávání je vyjádřením obecnějšího 

požadavku právní jistoty. Znamená, že fyzická nebo právnická osoba, která na základě 

předchozí zkušenosti oprávněně dospěje k závěru, že jí svědčí určité subjektivní právo 

nebo že bude platit určité právo objektivní, má právo na to, aby její očekávání bylo 

naplněno (Wikipedie). Zde je však „předchozí zkušenost“ reprezentována pouze 

dvěma víceméně obecně formulovanými dopisy s výslovným upozorněním, že nejde o 

právně závazné informace. Odvolací orgán naproti tomu dospěl v rozhodnutí o 

odvolání k jinému právnímu názoru, který řádně zdůvodnil (viz výše). Není proto 

možné v daném případě mluvit o legitimním očekávání, nýbrž nanejvýš o dobré víře. 

3. Rozhodnutí KÚSK se skutečně odkazuje na první zákon o poplatcích za uložení 

odpadu č. 62/1992 Sb.  a  dovozuje, že právní spojitost v institutu poplatky za uložení 

odpadu je zachována, což je v souladu s názorem Vrchního soudu v Praze (rozsudek 

č.j 5 A 100/98-27), nelze však říci, že by bylo založeno pouze na definici skládky tam 

uvedené. Odvolací orgán chápe výše uvedený názor KÚSK jako pouze podpůrný 

argument, přičemž za zásadní pokládá to, co je uvedeno výše ve vypořádání námitky 

č. 1 obce Uhy.  

4. Odvolací orgán souhlasí s tím, že při posuzování celé záležitosti je třeba vycházet 

z pojmu „skládka“ tak, jak je definován v zákoně o odpadech, a tuto definici použít i 

pro rozhodnutí o tom, jak mají být rozděleny poplatky. Takto odvolací orgán skutečně 

postupoval, jak je výše uvedeno a zdůvodněno. 

5. KÚSK neměl důvod se vypořádávat s citovaným rozsudkem, neboť ten se týká jiné 

causy.  

6. Odvolací orgán uznává, že obec Uhy je nucena snášet v souvislosti s ukládáním 

odpadů na IV. etapu skládky významné dopravní zatížení, nicméně konstatuje, že jde 

o užívání komunikace, která není součástí skládky, a proto provoz na ní nelze v rámci 

řízení o rozdělení poplatků za skládkování nijak zohlednit. 

7. Stavební objekty, vybudované v rámci I. – III. etapy skládky Uhy jsou vyjmenovány 

na str. 3 rozhodnutí. Jejich plošná výměra je dána příslušnými rozhodnutími 

stavebního úřadu. Odvolatel neuvádí, jak dospěl k jím udávané výměře a co by měla 

zahrnovat. 

8. Námitka se přijímá. V dalším řízení bude opraveno. 

9. Obec neuvádí (kromě výše vypořádaných námitek) v čem konkrétně je rozhodnutí 

v rozporu s právními předpisy. Proto k tomuto bodu námitek nelze zaujmout 

stanovisko. Náklady na právní zastoupení nemohou být předmětem tohoto řízení. 

 

II. FCC Uhy, s.r.o. 

1. Samotný fakt, že platební povinnost není dána jediným číslem, ale tabulkou bez 

celkového součtu, nezakládá nezákonnost ani nepřezkoumatelnost rozhodnutí. Sloupec 

„Vybraný poplatek“ v tabulce ve výroku rozhodnutí obsahuje tytéž hodnoty jako 

sloupec „Celkem odvedené poplatky (Kč)“ v tabulce, která je přílohou rozhodnutí. Jak 

však bylo už výše uvedeno, nejde o ve skutečnosti vybrané poplatky, ale o vybrané 

poplatky plus sumy, které vybrány nebyly v důsledku toho, že obce neplatí základní 

část poplatku za skládkování, pokud je skládka na jejich katastru.  Výměry provozních 

objektů skládky a 1. a 2. fáze IV. etapy skládky jsou uvedeny v příslušných 

rozhodnutích stavebních úřadů. 

2. Ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 týkající se soudní 

úschovy lze uplatnit pouze v soukromoprávních vztazích. Předmětná poplatková 

povinnost dle zákona o odpadech je pojmově poplatkem a veřejnoprávní povinností, 

založenou veřejnoprávním předpisem – zákonem o odpadech. Obec jako příjemce není 

věřitelem, jde o rozpočtové určení platby. Obec a provozovatel skládky nejsou v 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_jistota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Subjektivn%C3%AD_pr%C3%A1vo
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soukromoprávním vztahu, jejich vztah je zprostředkovaný a založený normou 

veřejného práva. Soudní úschova jakožto institut pro ochranu soukromých práv 

nemůže mít v oblasti veřejného práva soluční účinek, ani jakékoli jiné právní 

důsledky. To znamená, že i když provozovatel skládky část poplatků za uložení 

odpadu deponoval do soudní úschovy, povinnosti zaplatit příslušnou část poplatků 

obcím se tím nezbavil. Argument o dvojí platbě je proto lichý. Nadto KÚSK může 

pouze uložit podle ust. § 47 odst. 1 zákona o odpadech provozovateli zaplatit obcím 

dlužné poplatky, nemůže však vydat samostatné rozhodnutí, ve kterém by pouze 

stanovil, kdo je oprávněným příjemcem deponované částky, protože k tomu není 

žádným ustanovením zákona zmocněn.  

3. Námitka je věcně shodná s námitkou č. 1 v odvolání obce Uhy. 
4. Námitka je věcně shodná s námitkou č. 4. v odvolání obce Uhy. 

5. Námitka je věcně shodná s námitkou č. 5 v odvolání obce Uhy. 

6. Námitka se přijímá - viz výše.  

7. Námitka se přijímá - viz výše. 

8. Odvolatel nekonkretizuje, v čem by měl spočívat rozpor s právními předpisy. Pokud 

jde o věcné nesprávnosti, jsou důvodem, proč se věc vrací k novému projednání. 

 

III. Obec Nelahozeves. 

1. Odvolací orgán souhlasí s názorem obce potud, že plocha celé skládky (tedy všech 

čtyř etap) není relevantním hlediskem pro rozdělení poplatků. Za relevantní považuje, 

jak je výše uvedeno a zdůvodněno, pouze plochu IV. etapy skládky, zvětšenou o 

plochu, na které jsou umístěna zařízení, která byla sice povolena a kolaudována 

v rámci předchozích etap, ale jsou pro provoz IV. etapy využívána. Odvolací orgán 

nesouhlasí s názorem, prezentovaným obcí Nelahozeves v části II. návrhu obce na 

zahájení řízení, že „obslužná zařízení, která na území obce Uhy leží … nevyvolávají 

negativní externality. Jde jen o stavby průmyslového charakteru, které samy o sobě 

nezatěžují vážněji životní prostředí.“ Konkrétně se jedná o provozní budovu včetně 

autováhy, oklepovou rampu, mycí rampu, 2 jímky průsakových vod, plynové 

hospodářství - kogenerace s trafostanicí a požární nádrž. Všechny tyto objekty jsou 

pro provoz IV. etapy skládky nezbytné, bez nich by IV. etapu skládky vůbec nebylo 

možné provozovat. Kromě toho všechny jmenované objekty (mimo požární nádrž) 

mají přímý kontakt buď přímo s odpady anebo s látkami, které z odpadů pocházejí 

(průsakové vody ze skládky, bioplyn), takže těmito látkami je nebo může být dotčen 

katastr obce Uhy, kde jsou tato zařízení umístěna. Není tedy pravdou, že by tato 

zařízení nevyvolávala „negativní externality“. 

2. Námitce se vyhovuje – viz výše. Poznamenává se však, že při úvahách o způsobu 

rozdělení poplatku za skládkování nelze žádným způsobem zohlednit plochy, které 

nebyly zahrnuty do stavebního povolení skládky, byť by šlo o příjezdovou 

komunikaci. 

3. Jak je výše vyloženo, odvolací orgán je toho názoru, že z poplatků, vybraných za 

uložení odpadů v rámci IV. etapy náleží obci Uhy podíl, daný velikostí plochy, kterou 

zaujímají obslužná zařízení, nezbytná k provozu skládky a ležící na jejím katastru. 

 

 

S ohledem k výše uvedenému ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku 

rozhodnutí.  

 

 

 



                                                                                                             Č.j. 2796/500/16 

                                                                                                                   63172/ENV/16 
 

 10 

 

Poučení:  
 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat (§ 91 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

(Otisk kulatého razítka Ministerstva životního prostředí  č. 27 červené barvy.) 

 

 

                                                                     Ing. Miloslav Kuklík, 

                                                         ředitel odboru výkonu státní správy I 

                                                        

 

 

 

 

Obdrží: 

  

 FCC Uhy, s.r.o., Uhy 160, PSČ 273 24, zastoupená společností ŘANDA HAVEL 

 LEGAL advokátní kancelář s.r.o, Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1 

 

 Obec Uhy, Uhy 31, 273 24 Velvary, zastoupená společností ŘANDA HAVEL 

 LEGAL advokátní kancelář s.r.o, Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1 

 

 Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves 

 

 

Na vědomí po nabytí právní moci: 

 

 Krajský úřad Středočeského kraje 
 odbor životního prostředí a zemědělství  

 Zborovská 11, 150 00 Praha 5 
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