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Množství ročně provedených kontrol
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Množství uložených sankcí a opatření
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 Zákon č.185 /2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném 
znění

-pojem odpad

-nakládání s odpady jen v místech k tomu určených 

-nakládání s odpady právnickými osobami

fyz. osobami oprávněnými k podnikání  

fyz. osobami-občany 

-orgány veřejné správy OH  - ČIŢP

- krajské úřady

- obecní úřady obcí s rozšířenou

působností

- obecní úřady                   



Oprávnění kontrolních orgánů

 vjíţdět na cizí pozemky nebo vstupovat do cizích objektů 
uţívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování 
jiné hospodářské činnosti  

 poţadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní 
vysvětlení týkající se předmětu kontroly 

 odebírat vzorky 

 pořizovat fotodokumentaci 
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Povinnosti kontrolních orgánů

• při výkonu své činnosti prokázat se průkazem

• zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět 
obchodního a sluţebního tajemství 

• před vstupem do cizích objektů informovat provozovatele 

• respektovat provozní, bezpečnostní a další předpisy 
upravující činnost provozovatele 

• pořizovat protokol o provedené kontrole 
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Správní delikt § 66 zákona č. 185/2001 Sb.

• je spáchán skutky, které vykoná fyzická osoba oprávněná
k podnikání nebo právnická osoba jednáním, jenţ je v
rozporu se zákonem.

• správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)

• Nutno zahájit do 1 roku od zjištění porušení zákona

• Nutno rozhodnout do 3 let od chvíle, kdy k porušení došlo

• Při stanovení výše pokuty se přihlíţí zejména k závaţnosti
ohroţení ţivotního prostředí
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Přestupek § 69 zákona č. 185/2001 Sb.

• je spáchán skutky, které vykoná fyzická osoba
nepodnikající (občan) jednáním, jenţ je v rozporu se
zákonem

• Přestupkové řízení dle zákona č. 200/1990 Sb.
(přestupkový zákon)

• Přestupek musí být během řízení projednán

• Nutno rozhodnout do 1 roku od chvíle, kdy k porušení
došlo

• Při stanovení výše pokuty se přihlíţí zejména k závaţnosti
ohroţení ţivotního prostředí
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Černé skládky  X  Nelegální nakládání s 
odpady známým původcem

 Místa kde dochází i opakovaně k nelegálnímu ukládání 
odpadů neznámými původci (např. ukládání výkopových 
zemin, stavebních odpadů, biologicky rozloţitelných 
odpadů, vyřazených elektro spotřebičů, komunálních 
odpadů apod. – viz foto), můţe se jednat i o stavebně 
nepovolené prováděné terénní úpravy (kompetence SÚ) -
současná právní úprava odstraňování černých skládek 
neupravuje a jejich odstranění jde k tíţi majitele pozemku, 
je nutno řešit dle místních podmínek- např. dohodou a 
následnou realizací mezi majiteli nebo uţivateli pozemků, 
za účasti obce nebo dalšího zainteresovaného objektu 

 Nelegální nakládání s odpady zjištěným původcem- postup 
dle platné a účinné legislativy













Copyright 2011 © Česká inspekce životního prostředí





Copyright 2011 © Česká inspekce životního prostředí



Hierarchie kontrolních orgánů a možnost 

uložení sankce dle zákona 185/2001 Sb. 
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• § 66 odst. 1 zákona

• § 69 odst. 1 zákonaObecní úřad            
(obec I.)

• § 66 odst. 2 zákona

• § 66 odst. 5 zákonaÚřad obce s rozšířenou 
působností (obec II.)

• § 66 odst. 2 zákona

• § 66 odst. 3 zákona

• § 66 odst. 4 zákona

• § 66 odst. 5 zákona

• § 69 odst. 2 zákona

Česká inspekce 
ţivotního prostředí

Copyright 2011 © Česká inspekce životního prostředí

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce – možnosti sankce



Další možnosti sankčního postihu

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- § 58 odst. 1 - za neudrţování čistoty a pořádku, na
pozemku, který vlastní nebo uţívá a naruší tak vzhled
obce (aţ 100 000Kč)

- § 58 odst.2 – za znečištění veřejného prostranství,
narušení ţivotního prostředí, za odkládání věcí mimo
vyhrazené místo (aţ 200 000Kč)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

- § 47 odst. 1 písm. h) za zaloţení skládky                 
(aţ 50 000Kč)
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Předcházení vzniku černých skládek

 Ztíţení přístupu na problémové lokality, monitoring 
problémových lokalit (obcí, policií apod.)

 Zajištění osvěty ze strany obce - informovanost a zájem 
občanů i ţivnostníků o ţivotní prostředí v obci 

 Dostatek odpovídajících moţností pro ukládání odpadu v 
obci- sběrný dvůr nebo sběrné místo včetně zajištění 
moţnosti zpětného odběru pouţitých výrobků (oleje, 
výbojky a zářivky, elektro spotřebiče z domácností), staré 
oděvy- charita 

 Kontroly zajištění vyuţití nebo odstranění odpadu v souladu 
se zákonem o odpadech u ţivnostníků a firem 

 Rozumné nastavení poplatků v souladu s legislativou  



Děkuji za pozornost

Přeji pouze příjemné a bezproblémové 
kontroly ze strany správních orgánů

Ing. Jitka Špalková  
ČIŢP OI Praha 
Tel: 233066302; spalkova@ph.cizp.cz
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