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 terénní úpravy prováděné stavebními odpady
 spalovaní odpadů – fyzické osoby

– podnikající subjekty
 nelegální zbavování se odpadů, tzv. „černé“ skládky
 zneužívání systému zavedeného obcí pro nakládání 

s komunálním odpadem
 autovraky, včetně jejich demontáže
 zápach kalů z ČOV při skladování, resp. aplikaci na 

zemědělské pozemky
 nakládání s odpady vznikajícími při stavební činnosti 

(odpady s obsahem azbestu, drcení a třídění těchto 
odpadů)

 kaly ze septiků a žump

Nejčastější problémy



• kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k 
podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s 
komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a 
zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu 
pouze v souladu s tímto zákonem,

• ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k 
podnikání pokuty (do 300 000,- Kč) za porušení povinnosti § 66 
odst. 1 (zneužití systému) současně může stanovit opatření a lhůty 
pro zjednání nápravy 

• ukládá fyzickým osobám pokuty (do 20 000,- Kč) za přestupek 
uvedený v ustanovení § 69 (odložení elektrozařízení, zbavení se 
autovraku)

současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy 
• kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k 

podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu 
s tímto zákonem,

• kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání 
odpadů na skládky. 

Vybrané pravomoci obecního 

úřadu



• kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami 
oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení 
právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných 
správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství 

• hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí 
nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,

• ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným 
k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností 
podle ustanovení § 66 odst. 2 a 5;

může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy 
samostatným rozhodnutím

Vybrané pravomoci obecního 

úřadu obce s rozšířenou 

působností



• kontroluje, jak jsou právnickými osobami, 
fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a 
obcemi dodržována ustanovení právních předpisů 
a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů 
v oblasti odpadového hospodářství

• ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání pokuty za porušení 
stanovených povinností podle § 66 odst. 2 až 5; 
může stanovit opatření a lhůty pro zjednání 
nápravy samostatným rozhodnutím

• může uložit pokutu do výše 1 000 000,- Kč fyzické 
osobě, která se dopustí přestupku (převezme 
odpad, nakládá s ním, přeshraniční přeprava)

Vybrané pravomoci ČIŽP



Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

§ 58 odst. 2 - obec může uložit pokutu do výše 
100 000,- Kč (právnická osoba, fyzická 
podnikající), která neudržuje čistotu a pořádek 
na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že 
naruší vzhled obce.

§ 58 odst. 3 - obec může uložit pokutu do výše 
200 000,- Kč osobě, která znečistí veřejné 
prostranství, naruší životní prostředí v obci 
nebo odloží věc mimo vyhrazené místo

Další možnosti postihu za 

nelegální skládku



Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

§ 47 odst. 1 písm. h) - přestupku se dopustí ten, 
kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá 
odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa 
(pokuta do 50 000,- Kč)

Další možnosti postihu za 

nelegální skládku



• systém nakládání s odpady

• stavební odpady

• nebezpečné složky komunálního odpadu

• bioodpad

• velkoobjemový odpad

• evidence a ohlašování

• sedimenty

• odpady produkované ČOV

Nejčastější problémy obcí při 

nakládání s odpady



DĚKUJI ZA POZORNOST


