Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství

Ústava ČR:


ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“



ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“



ustanovení čl. 2 odst. 4:
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“



ustanovení čl. 6:
„Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním.
Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“



ustanovení čl. 7:
„Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“

Listina základních práv a svobod:


ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.“



ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.“

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 35 odst. 1 a 2:
„1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné
působnosti obce svěří zákon.
2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102,
s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém

územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb
svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje
zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“


ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“



ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“



ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech
a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých
veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“)
a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech:


Ustanovení § 4
„(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se
jí zbavit.
(2) Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné
používat k původnímu účelu.
(3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže
a) ji nepoužívá nebo ji není možné používat k původnímu účelu a tato věc
současně ohrožuje životní prostředí,
b) byla vyřazena nebo stažena na základě jiného právního předpisu1), nebo
c) vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba nebo získání této věci,
ale není vedlejším produktem podle § 8 odst. 1.
(4) V pochybnostech, zda je movitá věc odpadem, rozhoduje krajský úřad na žádost
vlastníka této movité věci nebo osoby, které prokáže právní zájem, nebo z moci
úřední. Žádost podle věty první nelze podat, pokud je ve vztahu k téže movité věci
vedeno řízení o přestupku nebo řízení o uložení opatření k nápravě, které vede

Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1)

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností na základě podezření, že osoba nenakládá s věcí v
souladu s tímto zákonem, zákonem o výrobcích s ukončenou životností nebo
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.“


Ustanovení § 117
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost zbavit se movité věci podle § 4 odst. 3,
b) provádí kompostování biologicky rozložitelného materiálu v rozporu s § 12
odst. 3,
c) nakládá s odpadem mimo zařízení určené pro nakládání s daným druhem
a kategorií odpadu podle § 13 odst. 1 písm. b),
d) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. c) soustřeďuje neodděleně
1. nebezpečné odpady, nebo
2. ostatní odpady,
e) nezabezpečí odpady, které soustřeďuje, před odcizením, únikem nebo
znehodnocením podle § 13 odst. 1 písm. d),
f) nepředá odpad v souladu s hierarchií odpadového hospodářství způsobem
stanoveným v § 13 odst. 1 písm. e),
g) převezme odpad, aniž by byla k jeho převzetí oprávněna podle § 13 odst. 2,
h) jako vlastník odpadu nepředá nezákonně soustředěný odpad do zařízení
určeného pro nakládání s odpady nebo do dopravního prostředku
provozovatele zařízení podle § 14 odst. 1,
i) jako vlastník pozemku neučiní oznámení o nezákonně soustředěném odpadu
podle § 14 odst. 2,
j) v rozporu s rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností
vydaným na základě § 14 odst. 5 písm. a) nezabezpečí místo, kde se nachází
nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu návozu odpadu,
k) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. b) neprokáže, že předala odpady, které
produkuje, stanoveným způsobem,
l) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. c) nemá stanoveným způsobem
a v odpovídajícím množství písemnou smlouvou zajištěno předání stavebního
a demoličního odpadu, které sama nezpracuje,
m) jako vlastník nemovité věci v rozporu § 15 odst. 4 nepředá odpady soustředěné
v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
n) jako vlastník nemovité věci v rozporu s § 17 odst. 3 nepředá odpady
soustředěné v zařízení do jiného zařízení určeného pro nakládání s odpady,
o) jako původce odpadu v rozporu s § 18 odst. 2 předá stanovený odpad do
mobilního zařízení ke sběru, úpravě nebo využití odpadu,
p) provádí vzorkování, zkoušky nebo testy odpadů v rozporu s některou
z povinností stanovených v § 29 odst. 1 až 4,
q) soustřeďuje odpady v rozporu s technickými podmínkami stanovenými podle
§ 30 odst. 1,
r) v rozporu s § 47 odst. 4 provádí přepravu odpadů do České republiky za účelem
odstranění nebo za účelem energetického využití,
s) při přeshraniční přepravě odpadů neplní podmínky stanovené v rozhodnutí
ministerstva vydaném podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1013/2006 nebo podle § 49, 51 nebo § 52 odst. 1, nebo
t) odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému,
v rozporu s § 61.

(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 72 odst. 1 smísí nebezpečný odpad nebo neprovede roztřídění
smísených nebezpečných odpadů,
b) jako pověřená osoba v rozporu s § 76 odst. 2 neprovede hodnocení
nebezpečných vlastností odpadu v souladu se stanovenými metodami nebo
postupy,
c) jako pověřená osoba v rozporu s § 76 odst. 6 vydá osvědčení pro odpad, za
který odpovídá jako původce odpadu nebo provozovatel zařízení,
d) v rozporu s § 82 odst. 1 nebo 2 nepředá polychlorované bifenyly, odpad
polychlorovaných bifenylů nebo zařízení obsahující polychlorované bifenyly
k odstranění nebo nedekontaminuje zařízení obsahující polychlorované
bifenyly,
e) v rozporu s § 85 odst. 1 nesplní některou z povinností při nakládání s odpadem
obsahujícím azbest,
f) jako pacient nakládá s odpadem v rozporu s poučením podle § 89 odst. 2,
g) jako chovatel zvířete nakládá s odpadem v rozporu s poučením podle § 89 odst.
4,
h) při přeshraniční přepravě odpadů nakládá se zadrženým odpadem nebo
dopravním prostředkem v rozporu s § 143 odst. 2, nebo
i) při přeshraniční přepravě odpadů provede nedovolenou přepravu odpadů podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 nebo jinak poruší
některou z povinností stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1013/2006 nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/852.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), i) nebo j),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 nebo t) nebo
odstavce 2 písm. f) nebo g),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) bodu 1, e), f), k)
nebo l) nebo odstavce 2 písm. a) až c),
d) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), m) až q) nebo
odstavce 2 písm. e) nebo h), nebo
e) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), g), r) nebo s) nebo
odstavce 2 písm. d) nebo i).“


Ustanovení § 118
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako původce odpadu dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. a)
1. nezařadí odpad podle druhu a kategorie, nebo
2. s odpadem nenakládá podle jeho skutečných vlastností,
b) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. b) neprokáže, že předala odpady, které
produkuje, v odpovídajícím množství a stanoveným způsobem,
c) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. c) nemá stanoveným způsobem
a v odpovídajícím množství písemnou smlouvou zajištěno předání
komunálního odpadu, který běžně produkuje, nebo stavebního
a demoličního odpadu, které sama nezpracuje,
d) nepředá provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své
osobě nebo základní popis odpadu podle § 15 odst. 2 písm. d),
e) nepředá základní popis odpadu podle § 15 odst. 2 písm. e),
f) nedodrží stanovený postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály
určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními
a demoličními odpady podle § 15 odst. 2 písm. f),

g) nepředá odpady soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro
nakládání s odpady podle § 15 odst. 3,
h) neuhradí vlastníkovi nemovité věci účelně vynaložené náklady spojené
s předáním odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 15
odst. 4, nebo
i) v rozporu s § 18 odst. 2 předá stanovený odpad do mobilního zařízení ke
sběru, úpravě nebo využití odpadu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako původce odpadu ze
zdravotní nebo veterinární péče dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 89 odst. 1 nezpracuje pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní
péče v zařízení, kde tento odpad vzniká,
b) v rozporu s § 89 odst. 2 nepoučí pacienta o způsobu nakládání s odpady,
c) v rozporu s § 89 odst. 3 nezpracuje pokyny pro nakládání s odpady z veterinární
péče v hospodářství, kde tento odpad vzniká,
d) v rozporu s § 89 odst. 4 nepoučí chovatele o způsobu nakládání s odpady,
e) jako chovatel zvířete nakládá s odpadem v rozporu s poučením podle § 89
odst. 4,
f) v rozporu s § 90 odst. 1 nezajistí nakládání s odpady ze zdravotní nebo
veterinární péče fyzickou osobou odborně způsobilou k nakládání s odpady ze
zdravotní a veterinární péče, nebo
g) v rozporu s § 90 odst. 3 nebo 4
1. připustí, aby s odpady ze zdravotní nebo veterinární péče nakládal
zaměstnanec bez příslušného proškolení, nebo
2. nepořídí nebo neuchová záznam o školení zaměstnance.
(3) Za přestupek původce odpadu lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) nebo i) nebo
odstavce 2 písm. b), d), f) nebo g),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1, f) až h)
nebo odstavce 2 písm. a), c) nebo e), nebo
c) 25 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 2.“



Ustanovení § 119
„(1) Provozovatel zařízení se dopustí přestupku tím, že
a) nevede evidenci věcí, které přestaly být odpadem podle § 9 odst. 6,
b) v rozporu s § 16 odst. 2 nepředá odpad do zařízení určeného pro nakládání s
odpady nebo obchodníkovi s odpady,
c) v rozporu s § 17 odst. 1 písm. b)
1. nezaznamená při převzetí odpadu ve stanoveném rozsahu uvedené
údaje,
2. nezváží odpad nebo neprovede jeho vizuální kontrolu,
3. neověří zařazení odpadu podle druhu a kategorie,
4. nezařadí odpad podle druhu a kategorie, nebo
5. převezme druh nebo kategorii odpadu, k jejichž přijetí není oprávněn,
d) nevydá potvrzení při převzetí odpadu podle § 17 odst. 1 písm. c),
e) nepředá odpad obchodníkovi s odpady nebo dalšímu provozovateli zařízení
s uvedenými údaji, se základním popisem odpadu nebo s informacemi o
kritických ukazatelích podle § 17 odst. 1 písm. d),
f) nesplní povinnost oznámit příslušnému krajskému úřadu a krajské hygienické
stanici údaje podle § 17 odst. 1 písm. e),
g) nezveřejní seznam druhů odpadu, které smí být do zařízení přijaty podle § 17
odst. 1 písm. f),

h) neoznámí provoz mobilního zařízení před jeho zahájením podle § 17 odst. 1
písm. g),
i) neoznámí obci údaje podle § 17 odst. 1 písm. h),
j) nevede provozní deník v rozsahu podle § 17 odst. 1 písm. i),
k) v rozporu s § 17 odst. 2 nepředá odpady soustředěné v zařízení do jiného
zařízení určeného pro nakládání s odpady,
l) v rozporu s § 17 odst. 3 neuhradí vlastníkovi nemovité věci účelně vynaložené
náklady spojené s předáním odpadu do zařízení určeného pro nakládání
s odpady,
m) nesplní při převzetí kovového odpadu některou z povinností ohledně
identifikace osob a přebíraných odpadů nebo vedení nebo uchování průběžné
evidence stanovených v § 18 odst. 1,
n) v rozporu s § 18 odst. 2 převezme kovový odpad,
o) v rozporu s § 18 odst. 5 převezme do zařízení odpad bez zaznamenání údajů,
p) v rozporu s § 19 odst. 1 rozebírá, jinak pozměňuje nebo předává další osobě
převzatý kovový odpad mající povahu strojního zařízení, obecně prospěšné
zařízení, umělecké dílo nebo pietní a bohoslužebný předmět nebo jejich část,
q) v rozporu s § 19 odst. 2 poskytne úplatu za odpad přebíraný od nepodnikající
fyzické osoby,
r) v rozporu s § 19 odst. 3 poskytne úplatu za přebíraný odpad jiným než
stanoveným způsobem nebo nevede evidenci o uskutečněných platbách,
s) v rozporu s § 19 odst. 4
1. nesleduje prostor zařízení, neuchovává záznam z kamerového systému nebo
tento záznam neposkytne orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona,
nebo
2. neproškolí všechny pracovníky, nepořídí o školení záznam nebo záznam
neuchová po stanovenou dobu,
t) provozuje zařízení na recyklaci lodí v rozporu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, nebo
u) v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013
provede recyklaci lodi bez schváleného plánu recyklace lodi nebo v rozporu
s ním.
(2) Provozovatel zařízení se dále dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 31 odst. 1 skladuje odpady v zařízení, které nesplňuje stanovené
podmínky, nebo neprovozuje zařízení v souladu se stanovenými technickými
podmínkami,
b) v rozporu s § 31 odst. 2 nepostupuje stanoveným způsobem ohledně odpadů
určených k využití nebo odstranění, u nichž uplynula stanovená maximální doba
skladování, nebo
c) v rozporu s § 31 odst. 3 nepostupuje stanoveným způsobem ohledně odpadů
skladovaných za účelem využití po dobu delší než 1 rok, které není možné
využít,
d) v rozporu s § 32 odst. 1
1. provádí sběr odpadu v zařízení, které nesplňuje stanovené podmínky,
2. neoznačí mobilní zařízení ke sběru odpadu stanoveným způsobem,
nebo
3. neprovozuje zařízení ke sběru odpadu v souladu se stanovenými
technickými podmínkami,
e) v rozporu s § 32 odst. 2 má v zařízení ke sběru odpadu uložen odpad po dobu
delší než 9 měsíců,
f) v rozporu s § 32 odst. 3 má v mobilním zařízení ke sběru odpadu uložen odpad
déle než po dobu
1. přepravy do zařízení ke zpracování odpadu,

2. 48 hodin, nebo
3. 24 hodin, jde-li o odpad ze zdravotnické nebo veterinární péče nebo
jiný biologický odpad,
g) v rozporu s § 32 odst. 4
1. přebírá odpady do mobilního zařízení ke sběru odpadu od jiné osoby
než jejich původce, nebo
2. předává odpady do jiného mobilního zařízení,
h) v rozporu s § 32 odst. 5 přebírá do mobilního zařízení ke sběru odpadu nebo
odesílá z mobilního zařízení ke sběru odpadu odpad při přeshraniční přepravě
odpadů,
i) v rozporu s § 33 odst. 1 provádí úpravu v zařízení, které nesplňuje stanovené
podmínky, nebo neprovozuje zařízení v souladu se stanovenými technickými
podmínkami,
j) v rozporu s § 34 odst. 1 využívá odpad v zařízení, které nesplňuje stanovené
podmínky, nebo neprovozuje zařízení v souladu se stanovenými technickými
podmínkami,
k) nezajistí, aby vystupující výrobky určené k opětovnému použití splňovaly
požadavky na uvádění použitého zboží na trh podle § 34 odst. 3,
l) v rozporu s § 34 odst. 4 neprovede využití odpadu uvedeného v rozhodnutí
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu,
m) v rozporu s § 34 odst. 5 nebo § 36 odst. 3 neuskladní dočasně odpady na
základě rozhodnutí krajského úřadu,
n) v rozporu s § 34 odst. 6 použije k zasypávání odpad, který nesplňuje
stanovené podmínky,
o) poruší zákaz ředění nebo mísení odpadu podle § 34 odst. 6,
p) v rozporu s § 35 odst. 3 předá ke spálení v zařízení na energetické využití
odděleně soustřeďované komunální odpady vhodné k opětovnému použití
nebo recyklaci,
q) v rozporu s § 36 odst. 1 odstraňuje odpad v zařízení, které nesplňuje
stanovené podmínky, nebo neprovozuje zařízení v souladu se stanovenými
technickými podmínkami,
r) v rozporu s § 36 odst. 2 neprovede odstranění odpadu uvedeného
v rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského
úřadu,
s) jako provozovatel zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem nesplní některou z povinností stanovených v § 63 odst. 2 nebo 4,
t) v rozporu s § 64 odst. 1 zpracovává stanovené biologicky rozložitelné odpady
v malém zařízení, které nesplňuje stanovené požadavky,
u) provozuje malé zařízení bez souhlasu podle § 64 odst. 2 nebo v rozporu s
ním, nebo
v) jako provozovatel malého zařízení nesplní některou z povinností podle § 64
odst. 4.
(3) Za přestupek provozovatele zařízení lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) bodu 1 nebo 2, d)
až f), h) až j) nebo m) až s) nebo odstavce 2 písm. l) nebo r),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) bodu 3, k),
l), t) nebo u) nebo odstavce 2 písm. a) až k), m), n), p), q), s) až v), nebo
d) 25 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) bodu 4 nebo 5
nebo odstavce 2 písm. o).“



Ustanovení § 121
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost zbavit se movité věci podle § 4 odst. 3,
b) v rozporu s § 8 odst. 3 nepředá vedlejší produkt s průvodní dokumentací,
c) v rozporu s § 9 odst. 5 nepředá věc s průvodní dokumentací,
d) jako osoba, která vyrábí výrobky, nezabezpečí vývoj, výrobu nebo využití těchto
výrobků způsobem stanoveným v § 12 odst. 2,
e) provádí kompostování biologicky rozložitelného materiálu v rozporu s § 12
odst. 3,
f) nakládá s odpadem mimo zařízení určené pro nakládání s daným druhem
a kategorií odpadu podle § 13 odst. 1 písm. b),
g) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. c) soustřeďuje neodděleně
1. nebezpečné odpady, nebo
2. ostatní odpady,
h) nezabezpečí odpady, které soustřeďuje, před odcizením, únikem nebo
znehodnocením podle § 13 odst. 1 písm. d),
i) nepředá odpad v souladu s hierarchií odpadového hospodářství způsobem
stanoveným v § 13 odst. 1 písm. e),
j) převezme odpad, aniž by byla k jeho převzetí oprávněna podle § 13 odst. 2,
k) jako vlastník odpadu nepředá nezákonně soustředěný odpad do zařízení
určeného pro nakládání s odpady, do dopravního prostředku provozovatele
zařízení nebo obchodníkovi s odpady podle § 14 odst. 1,
l) jako vlastník pozemku neučiní oznámení o nezákonně soustředěném odpadu
podle § 14 odst. 2,
m) v rozporu s rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností
vydaným na základě § 14 odst. 5 písm. a) nezabezpečí místo, kde se nachází
nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu návozu odpadu,
n) jako vlastník nemovité věci v rozporu s § 15 odst. 4 nepředá odpady
soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
o) provozuje zařízení určené pro nakládání s odpady bez povolení provozu
zařízení podle § 17 odst. 1 písm. a) nebo v rozporu s ním,
p) jako vlastník nemovité věci v rozporu s § 17 odst. 3 nepředá odpady
soustředěné v zařízení do jiného zařízení určeného pro nakládání s odpady,
q) jako škola nepředá do 15. ledna obci údaje o školním sběru podle § 20 odst. 5,
r) jako právní nástupce provozovatele zařízení nesplní některou z povinností
podle § 24,
s) obchoduje s odpady bez povolení podle § 26 odst. 1 nebo v rozporu s ním,
t) provádí vzorkování, zkoušky nebo testy odpadů v rozporu s některou
z povinností stanovených v § 29 odst. 1 až 4,
u) v rozporu s § 29 odst. 5 neuchovává protokol o vzorkování a zkouškách
odpadů, nebo
v) soustřeďuje odpady v rozporu s technickými podmínkami stanovenými podle
§ 30 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 34 odst. 4 nebo § 36 odst. 2 neuhradí obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu vynaložené náklady,
b) v rozporu s § 36 odst. 5 předá k odstranění odděleně soustřeďované komunální
odpady vhodné k opětovnému použití nebo recyklaci,
c) jako obchodník s odpady nesplní některou z povinností stanovených v § 44
odst. 2,
d) jako obchodník s odpady v rozporu s § 44 odst. 3 nakládá s odpady jiným než
stanoveným způsobem nebo přebere odpad od nepodnikající fyzické osoby,
e) v rozporu s § 44 odst. 4

1. jako obchodník s odpady neposkytne za odpad úplatu, nebo
2. poskytne obchodníkovi s odpady úplatu za převzetí odpadu,
f) jako obchodník s odpady neověří správnost zařazení odpadu podle § 44 odst.
5 písm. a) nebo nepředá provozovateli zařízení informace podle § 44 odst. 5
písm. b),
g) zprostředkovává nakládání s odpady bez ohlášení podle § 45 odst. 1,
h) neuchová doklady související s přepravou odpadu podle § 46 odst. 1 písm. c),
i) v rozporu s § 46 odst. 1 písm. d) neohlásí přepravu nebezpečného odpadu,
j) jako osoba, která přepravuje odpad, nesplní některou z povinností podle § 46
odst. 2,
k) v rozporu s § 46 odst. 3 provádí přepravu odpadu, která přesáhne dobu 48
hodin nebo dobu 24 hodin, jde-li o odpad ze zdravotnické nebo veterinární péče
nebo jiný biologický odpad,
l) v rozporu s § 47 odst. 4 provádí přeshraniční přepravu odpadů do České
republiky za účelem odstranění nebo za účelem energetického využití,
m) při přeshraniční přepravě odpadů neplní podmínky stanovené v rozhodnutí
ministerstva vydaném podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1013/2006 nebo podle § 49, 51 nebo § 52 odst. 1,
n) nezajistí místa pro oddělené soustřeďování odpadu podle § 62 odst. 1,
o) využívá obecní systém v rozporu s § 62 odst. 2,
p) v rozporu s § 63 odst. 1 nezajistí přednostní zpracování biologicky
rozložitelných odpadů stanoveným způsobem,
q) v rozporu s § 63 odst. 5 nezajistí soustřeďování biologicky rozložitelných
odpadů mimo technologii zpracování stanoveným způsobem,
r) jako provozovatel komunitní kompostárny
1. provozuje komunitní kompostárnu v rozporu s § 66 odst. 1 písm. a)
2. nevede provozní deník podle § 66 odst. 1 písm. b),
3. nevede průběžnou evidenci podle § 66 odst. 1 písm. c), nebo
4. nesplní ohlašovací povinnost podle § 66 odst. 1 písm. d),
s) provádí úpravu kalů nebo používá technologii úpravy kalů v rozporu s § 67
odst. 3,
t) jako provozovatel čistírny odpadních vod nepředá kaly do zařízení na úpravu
kalů podle § 68 odst. 1,
u) jako osoba, která provedla úpravu kalů,
1. v rozporu s § 68 odst. 2 nebo 3 nevypracuje program použití kalů nebo
jej nepředloží ke schválení Ústředním kontrolnímu a zkušebnímu
ústavu zemědělskému,
2. smísí kal v rozporu s některou z povinností stanovených v § 68 odst. 3,
nebo
3. nepředá upravený kal podle § 68 odst. 4,
v) v rozporu s § 68 odst. 5 nepředá upravený kal uvedené osobě podle § 68 odst.
5 nebo jej skladuje nebo dočasně ukládá jiným než stanoveným způsobem,
w) v rozporu s § 69 odst. 1 používá
1. neupravené kaly na zemědělské půdě, nebo
2. upravené kaly v rozporu s programem použití kalů,
x) použije upravené kaly na zemědělské půdě v rozporu s některou z podmínek
stanovených v § 69 odst. 2, nebo
y) poruší některý ze zákazů pro použití kalů podle § 69 odst. 3.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí označení nebezpečných odpadů způsobem stanoveným v § 71
odst. 2,
b) v rozporu s § 71 odst. 3 nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu

nebo jím nevybaví místa nakládání s nebezpečným odpadem,
c) v rozporu s § 72 odst. 1
1. mísí nebezpečné odpady bez povolení k mísení nebezpečných odpadů,
2. neprovede roztřídění smísených nebezpečných odpadů, nebo
3. nezařazuje odpad v souladu s povolením k mísení nebezpečných
odpadů,
d) jako pověřená osoba v rozporu s § 76 odst. 2 neprovede hodnocení
nebezpečných vlastností odpadu v souladu se stanovenými metodami nebo
postupy,
e) jako pověřená osoba v rozporu s § 76 odst. 6 vydá osvědčení pro odpad, za který
odpovídá jako původce odpadu nebo provozovatel zařízení,
f) jako odesilatel nebo příjemce nesplní některou z povinností při ohlašování
přepravy nebezpečných odpadů stanovenou v § 78 odst. 1 nebo 3 nebo § 79
odst. 3,
g) jako osoba zajišťující přepravu odpadu nepředá stanovený doklad příjemci podle
§ 78 odst. 6,
h) jako odesilatel v rozporu s § 79 odst. 4 nedokončí přepravu nebezpečných
odpadů do 48 hodin od jejího zahájení,
i) v rozporu s § 80 odstraní umístěním do vodního útvaru některý z uvedených
odpadů pocházejících z výroby oxidu titaničitého,
j) v rozporu s § 82 odst. 1 nebo 2 nepředá polychlorované bifenyly, odpad
polychlorovaných bifenylů nebo zařízení obsahující polychlorované bifenyly
k odstranění nebo nedekontaminuje zařízení obsahující polychlorované bifenyly,
k) v rozporu s § 82 odst. 3 neodstraní zařízení obsahující polychlorované bifenyly
ve stanovené lhůtě,
l) v rozporu s § 82 odst. 4 neodstraní polychlorované bifenyly v zařízeních k tomu
určených stanovenými způsoby,
m) jako vlastník nebo provozovatel dekontaminovaného zařízení nebo lehce
kontaminovaného zařízení neoznačí toto zařízení podle § 82 odst. 5,
n) jako vlastník nebo provozovatel lehce kontaminovaného zařízení nesplní
povinnost údržby podle § 82 odst. 6,
o) jako vlastník nebo provozovatel lehce kontaminovaného zařízení v rozporu s §
83 odst. 1 nevede pro toto zařízení samostatně průběžnou evidenci nebo
neohlásí ministerstvu změny v evidovaných skutečnostech neprodleně poté, co
ke změně došlo,
p) v rozporu s § 83 odst. 3 neohlásí přijetí zařízení obsahující polychlorované
bifenyly nad 5 litrů náplně,
q) nakládá s odpady perzistentních organických znečišťujících látek bez splnění
požadavků podle § 84 odst. 2,
r) v rozporu s § 85 odst. 1 nesplní některou z povinností při nakládání s odpadem
obsahujícím azbest,
s) v rozporu s § 87 nepředá jako součást informací o odpadu a základního popisu
odpadu údaj o tom, že se jedná o látku s obsahem radionuklidů, údaje
o pracovišti, kde odpad vznikl, nebo údaje o skutečnostech, na základě kterých
mohl být odpad z pracoviště uvolněn,
t) jako provozovatel lékárny v rozporu s § 91 odst. 1 nesoustřeďuje odpad léčiv
z domácností převzatý od fyzických osob odděleně nebo pro něj nevede
samostatnou průběžnou evidenci,
u) jako provozovatel lékárny v rozporu s § 91 odst. 2 nepředá stanoveným
způsobem údaje o množství odpadu léčiv z domácností krajskému úřadu, nebo
v) nesplní při nakládání s odpadním olejem některou z povinností stanovených
v § 92 odst. 3.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) nevede průběžnou evidenci podle § 94 odst. 1,
b) v rozporu s § 94 odst. 3 neuchovává průběžnou evidenci po dobu nejméně 5
let,
c) neohlásí údaje o zařízení nebo činnosti nebo údaje o zahájení, ukončení,
přerušení nebo obnovení provozu zařízení nebo činnosti podle § 95 odst. 1,
d) v rozporu s § 95 odst. 3 nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu
hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence,
e) v rozporu s § 95 odst. 4 nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu
hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence,
f) při přeshraniční přepravě odpadů nakládá se zadrženým odpadem nebo
dopravním prostředkem v rozporu s § 143 odst. 2,
g) při přeshraniční přepravě odpadů provede nedovolenou přepravu odpadů podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 nebo jinak poruší
některou z povinností stanovených nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1013/2006 nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/852,
h) prozatímně uloží nebo trvale odstraní odpadní rtuť v rozporu s čl. 13 odst. 1
nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852, nebo
i) nesplní povinnost uvedenou v čl. 12 nebo 14 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/852 nebo ji splní v rozporu s § 86 odst. 2 nebo 3.
(5) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), l) nebo m),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), h), q), r), t) nebo u),
odstavce 2 písm. a), e) bodu 2, f), h) až k) nebo r), odstavce 3 písm. a), b), f),
g), m), p), s) až u) nebo odstavce 4 písm. b) až e),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), g) bodu 2, i)
až k), n) až p), s) nebo v), odstavce 2 písm. b) až d), e) bodu 1, g), l), n) až q)
nebo s) až y), odstavce 3 písm. d), e), h) až l), n), o), r) nebo v) nebo odstavce
4 písm. a) nebo f), nebo
d) 25 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g) bodu 1,
odstavce 2 písm. m), odstavce 3 písm. c) nebo q) nebo odstavce 4 písm. g), h)
nebo i).

Aktualizováno k datu: 1. ledna 2021
Zpracoval: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ve spolupráci s odborem
odpadů Ministerstva životního prostředí

