
Obce a jejich role podle zákona o odpadech z pohledu ČIŽP



1. obec dle § 17 odst. 1 jako Původce odpadů, tedy § 16

* zodpovědnost za odpady z činnosti úřadu
* zodpovědnost za odpady odložené občany na místa k tomu určená
* zodpovědnost za odpady předané  podnikatelskými subjekty zapojenými do 
systému

- Zodpovědnost končí využitím, nebo odstraněním odpadů a to buď vlastními 
prostředky, nebo převedením oprávněné osobě (§ 16 odst.4)

- V případě, že obec nakládá s N odpady je nutný souhlas k nakládání (odst. 3)

- Nutnost vedení evidence odpadů resp. podávat hlášení o produkci a nakládání, 
včetně ELPNO (odst. 1 písm. g)

- Odpady je nutné shromažďovat utříděné a zabezpečit je před znehodnocením, 
odcizením nebo únikem. Odpady řádně označovat a vyvěšovat Identifikační listy 
(odst. 1 písm e)



2. obec a její vztah k občanům (§ 17 a § 17a)

* právo obce stanovit vyhláškou systém nakládání s komunálními a stavebními 
odpady – vřele doporučuji – možnost sankcí ze nedodržení vyhlášky (odst. 2) – 
když je vyhláška, tak je občan povinen ji dodržovat (odst. 4)

* povinnost obce v souladu se stavebním zákonem určit místa na odkládání KO 
fyzických osob a kam mohou fyzické osoby odkládat N složky KO (odst. 3)

- popelnice/pytle, stanoviště kontejnerů, zřízení sběrných dvorů...

- N odpady buď na sběrné dvory, nebo mobilní svoz oprávněnou osobou  
minimálně 2 x ročně

* smlouva o zapojení do systému musí být s podnikatelskými subjekty písemná a 
musí obsahovat výši ceny za službu



dva možné způsoby poplatku za komunální odpady

- stanovení obecně závaznou vyhláškou – řídí se § 17a a v konečném důsledku 
může být cena pro občana vyšší, než 500,- Kč/rok

poplatníkem je každá osoba, plátcem je vlastník nemovitosti nebo společenství 
vlastníků (odst. 2). Částky jsou uvedeny v § 84

- místní poplatek dle zákona č. 565/1991 o místních poplatcích – maximální částka 
činí 250,- + 250,- Kč/rok

Další možností je cesta, kterou zvolila např. Plzeň. Vyhlášku nemá, majitelé 
nemovitostí uzavírají smlouvy přímo s odpadářskými firmami.





3. Obec jako provozovatel zařízení

Povinnosti dle § 18 (sběr, výkup), 19 (využívání) nebo 20 (odstraňování)





4. Obec a komunitní kompostování (§ 10a)

* týká se pouze rostlinných zbytků z údržby  zeleně na území obce zpracovávaných 
na zelený kompost

* vyhláška se stanovením pravidel systém kompostování i využití vzniklého 
kompostu

* nesmí docházet k narušení složek ŽP nad míru stanovenou předpisy, nesmí být 
zápach

* nejedná se o odpad, žádná evidence, žádné kvalitativní požadavky na kompost, 
žádný souhlas





5. Obec a autovraky (§ 37)

* vozidlo před předáním je jeho vlastník povinen umístit na místo, kde nepoškozuje 
nebo neohrožuje ŽP, či nenarušuje estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny a 
nebude  ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu (odst. 2)

* vozidlo umístěné v rozporu s odst. 2 je opuštěným vozidlem

- opuštěné vozidlo obecní úřad bezodkladně přemístí na náklady vlastníka na 
vybrané parkoviště

- o umístění na parkovišti zveřejní info na úřední desce a informuje vlastníka 
(pokud je to možné)

- po dvou měsících obecní úřad předá teď už autovrak do zařízení

- pakliže se od počátku jedná o autovrak, předává se do zařízení přímo





Obec jako orgán veřejné správy (§ 80)

* provádí kontroly:
- zda podnikatelské subjekty využívají systému obce na nakládání s KO pouze na 
základě písemné smlouvy
- zda se nepodnikající osoba zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem

Pouze orgán obce má oprávnění provádět kontrolu fyzických nepodnikajících osob!

* ukládá pokuty ve správním řízení do 300 000,- (§66 odst. 1):
- podnikatelským subjektům, které využívají systému bez písemné smlouvy
- podnikatelským subjektům, kteří nemají zajištěno využití nebo odstraňování 
odpadů v souladu se zákonem

* ukládá pokuty fyzickým osobám v přestupkovém řízení pokuty do 20 000,- (§ 69)
- která se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru v rozporu se 
zákonem
- odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená, nebo mimo místa ZOV



Obce mohou kontrolovat fyzické osoby, ale jejich možnosti v ukládání sankcí dle zákona 
jsou omezené. V případě, že se fyzická osoba zbaví odpadu v rozporu se zákonem, vyjma 
autovraku nebo elektrozařízení, je příslušným orgánem pro uložení sankce inspekce.

Z toho vyplývá vzájemná spolupráce, protože inspekce zase není oprávněná ke kontrole 
fyzických nepodnikajících osob.

Aby bylo možné s úspěchem vést případné správní řízení je nutné opatřit důkazy o 
protizákonné činnosti. Jedním ze základních důkazů je protokol. Upozorňuji na provedení 
kontroly a sepsání protokolu s ohledem na část třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.



Sankční možnosti inspekce

Zmocnění podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona 
ukládat pokuty a stanovovat podmínky a lhůty ke 
zjednání nápravy – ve správním řízení
Pokuty občanům – podle přestupkového zákona



Sankce inspekce vůči občanům (§ 69 odst. 2 zákona 
– do 1 000 000,-Kč):

a) převezme odpad do svého vlastnictví
b) přepravuje odpad v rozporu s nařízením EU 
c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na 
místech nebo v objektech, které nejsou podle  
zákona k nakládání s odpady určené, nebo místa či 
objekty pronajímá jiné osobě za účelem 
soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady



Děkuji za pozornost

Ing. Tomáš Kameník
Česká inspekce životního prostředí OI Plzeň
kamenik@pl.cizp.cz


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16

