Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech


Ustanovení § 3 - Odpadové hospodářství a jeho hierarchie
„(1) Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku
odpadu, na nakládání s odpadem, na následnou péči o místo, kde je odpad trvale
uložen, zprostředkování nakládání s odpady a kontrola těchto činností.
(2) Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle
níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak
v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití,
včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
(3) Výklad a použití tohoto zákona musí být v souladu s hierarchií odpadového
hospodářství.“



Usnesení § 5 – Původce odpadu
„(1) Původcem odpadu se rozumí
a) každý, při jehož činnosti vzniká odpad,
b) právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo
jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
c) obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí
k tomuto účelu určeném.
(2) V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na
základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu
osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je
jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi
těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem
vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
(3) V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností,
je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá
z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1,
a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu.„
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Usnesení § 6 – Zařazování odpadu
„(1) Odpad se zařazuje do
a) kategorie odpadu, a to jako nebezpečný odpad nebo jako ostatní odpad, a
b) druhu odpadu vymezeného v Katalogu odpadů.
(2) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou Katalog
odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů.“



Usnesení § 7 - Nebezpečný odpad a ostatní odpad
„(1) Nebezpečný odpad je odpad, který
a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo
použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů,
b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie
nebezpečný odpad, nebo
c) je smísen s některým z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečištěn.
(2) Nebezpečná vlastnost se přiřazuje odpadu na základě kritérií a limitních hodnot
stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o nebezpečných
vlastnostech odpadů a v případě nebezpečných vlastností odpadů uvedených
v příloze těchto předpisů Evropské unie pod označeními HP 9, HP 14 a HP 15 na
základě doplňujících limitních hodnot a kritérií.
(3) Ostatní odpad je odpad, který nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. Směsný
komunální odpad se považuje za ostatní odpad, i když splňuje podmínky uvedené
v odstavci 1.
(4) Odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě
může být zařazen jako ostatní odpad, pouze pokud u něj byly vyloučeny
nebezpečné vlastnosti hodnocením nebezpečných vlastností odpadu podle § 76.
(5) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou doplňující limitní
hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu uvedené v příloze přímo
použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů3) pod
označeními HP 9, HP 14 a HP 15.“



Usnesení § 11 - Vymezení některých dalších pojmů
„(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) předcházením vzniku odpadu opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane
odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí
a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo
omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků
nebo jejich částí k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti výrobků,
b) opětovným použitím postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou
odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny,
c) nakládáním s odpadem soustřeďování odpadu, shromažďování odpadu,
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skladování odpadu, sběr odpadu, úprava odpadu, využití odpadu, odstranění
odpadu, obchodování s odpadem nebo přeprava odpadu,
d) soustřeďováním odpadu umístění odpadu v prostoru, včetně prvotního třídění
pro účely odděleného soustřeďování a dočasného uložení odpadu v daném
místě,
e) odděleným soustřeďováním odpadu soustřeďování odpadů, kdy jsou jednotlivé
odpady roztříděny podle druhu, kategorie a materiálů odpadu s cílem usnadnit
jejich následující zpracování,
f) sběrem odpadu soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo podnikající
fyzickou osobou od jiných osob pro účely předání do zařízení ke zpracování
odpadu, pokud uložení odpadu v zařízení ke sběru odpadů nepřesáhne dobu 9
měsíců,
g) zpracováním odpadu využití odpadu nebo odstranění odpadu zahrnující i úpravu
před jeho využitím nebo odstraněním, úpravou odpadu každá činnost, která vede
ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů, včetně
jejich třídění, za účelem snížení jejich objemu, snížení jejich nebezpečných
vlastností nebo umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití nebo
odstranění, přičemž odpad po úpravě zůstane vždy odpadem,
h) úpravou odpadu každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických
nebo fyzikálních vlastností odpadů, včetně jejich třídění, za účelem snížení jejich
objemu, snížení jejich nebezpečných vlastností nebo umožnění nebo usnadnění
jejich dopravy, využití nebo odstranění, přičemž odpad po úpravě zůstane vždy
odpadem,
i) využitím odpadu činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu
tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu nebo že je k tomuto
konkrétnímu účelu připraven tak, že naplní podmínky stanovené v § 9 nebo 10 a
přestane být odpadem; způsoby využití odpadu jsou uvedeny v příloze č. 5
k tomuto zákonu,
j) energetickým využitím odpadu použití odpadu způsobem obdobným jako palivo
za účelem využití jeho energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě
energie,
k) materiálovým využitím odpadu jakýkoliv způsob využití odpadů zahrnující
přípravu k opětovnému použití, recyklaci a zasypávání, s výjimkou energetického
využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jiné
prostředky k výrobě energie,
l) recyklací odpadu způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na
výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace
odpadu zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje
m) přípravou k opětovnému použití způsob využití odpadů zahrnující kontrolu,
čištění nebo opravu, která zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez
dalšího zpracování opětovně používat,
n) skladováním odpadu uložení odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejdéle
1 roku před jejich odstraněním nebo po dobu nejdéle 3 let před jejich využitím,
o) odstraněním odpadu činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato
činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; způsoby
odstranění odpadu jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu,
p) obchodováním s odpady nákup a prodej odpadů na vlastní odpovědnost
právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, včetně situace, kdy tyto
osoby nemají odpad fyzicky v držení,
q) zařízením technická jednotka, pozemek, stavba nebo část stavby,
r) zařízením určeným pro nakládání s odpady
1. zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu,
v kterém probíhá činnost vymezená v Katalogu činností v příloze č. 2
k tomuto zákonu a provozované na základě povolení podle § 21 odst. 2,
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2. zařízení k využití odpadu vymezené v příloze č. 4 k tomuto zákonu, které je
provozováno na základě výjimky podle § 21 odst. 3 a jehož zahájení provozu
bylo ohlášeno podle § 95 odst. 1, nebo
3. malé zařízení provozované na základě souhlasu podle § 64 odst. 2,
s) mobilním zařízením zařízení určené pro nakládání s odpady schopné
samostatného pohybu a funkce, které přemístěním tuto svou funkci neztratí,
t) zprostředkováním nakládání s odpady zajišťování využití nebo odstranění
odpadu jménem jiných osob, včetně případů, kdy nemá právnická nebo
podnikající fyzická osoba zprostředkovávající nakládání s odpady (dále jen
„zprostředkovatel“) tyto odpady fyzicky v držení,
u) vzorkováním soubor činností vedoucích k odběru vzorků a dokumentace těchto
činností,
v) zasypáváním jakýkoli způsob využití, při němž je vhodný ostatní odpad použit pro
účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních
úpravách.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a
lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní
elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný
odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z
jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností;
komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu,
septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci
životnosti ani stavební a demoliční odpad,
b) biologicky rozložitelným odpadem odpad, který podléhá aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu,
c) biologicky rozložitelným komunálním odpadem biologicky rozložitelný odpad
obsažený v komunálním odpadu,
d) biologickým odpadem biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně,
potravinový a kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací,
velkoobchodu, jídelen, stravovacích nebo maloobchodních zařízení
a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu,
e) malým zařízením zařízení pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu,
které zpracovává biologicky rozložitelný odpad pro jednu zakládku v množství
nepřekračujícím 20 tun, pokud celkové roční množství zpracovaného biologicky
rozložitelného odpadu nepřekračuje 150 tun,
f) dopravcem odpadu právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující
dopravu pro cizí potřeby, která přepravuje odpad, jehož není původcem,
a současně tento odpad nepřepravuje do svého nebo ze svého zařízení
určeného pro nakládání s odpady,
g) skládkou zařízení pro odstranění odpadů pomocí jejich řízeného povrchového
nebo podpovrchového ukládání,
h) druhotnou surovinou materiály mající zejména charakter vedlejších produktů
nebo upravených odpadů, které přestaly být odpadem poté, co splnily podmínky
a kritéria, pokud jsou stanovena, materiálů získaných z výrobků podléhajících
zpětnému odběru podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, materiálů z
dalších výrobků využitelných pro další zpracování, včetně nespotřebovaných
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i)

j)
k)
l)

vstupních surovin, materiálů předávaných k novému využití; druhotná surovina
slouží jako vstup pro výrobu a nahrazuje prvotní surovinu,
sedimentem materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch, rybníků a koryt
vodních toků vzniklý převážně usazováním erodovaných půdních částic,
s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál podle vodního zákona,
stavebním a demoličním odpadem odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech,
potravinovým odpadem potraviny podle čl. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 178/20021), které se staly odpadem,
nezákonně soustředěným odpadem odpad soustředěný mimo zařízení určené
pro nakládání s odpady, nejde-li o shromažďování odpadu.

(3) Shromažďováním odpadu se pro účely tohoto zákona rozumí
a)
b)

c)
d)



soustřeďování odpadu v místě jeho vzniku, pokud uložení odpadu v místě
shromažďování nepřesáhne dobu 1 roku,
soustřeďování ostatních odpadů, kdy je na shromažďovací místo původcem
odpadu přepraven ostatní odpad, který vznikl na jednom místě mimo provozovnu
původce odpadu v množství nejvýše 20 tun, pokud je přepraven neprodleně po
jeho vzniku do vhodné provozovny původce odpadu,
soustřeďování odpadu na místech určených obcí podle § 59 odst. 2 a 5, nebo
soustřeďování odpadů odpadu v rámci činnosti Ministerstva obrany nebo jím
zřízené příspěvkové organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro
obranu státu podle zákona o zajišťování obrany České republiky i v případě, že
je odpad přepraven do jejich jiné provozovny, než v které vznikl.“

Ustanovení § 12 - Předcházení vzniku odpadu

„(1) Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství
a nebezpečné vlastnosti.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí výrobky, je povinna zabezpečit,
aby vývoj a výroba těchto výrobků omezily vznik odpadů z těchto výrobků, zejména
pak nebezpečných odpadů, a pokud není možné vzniku odpadu z těchto výrobků
zabránit, je povinna zabezpečit, aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší míry využití
těchto odpadů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
(3) Každý může kompostovat biologicky rozložitelný materiál vznikající při jeho činnosti
jako předcházení vzniku odpadu, pokud vzniklý kompost použije v rámci své činnosti
nebo jej předá v souladu se zákonem o hnojivech a pokud během kompostování
nedojde k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí. Právnická nebo podnikající
fyzická osoba musí řídit kompostování tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální
rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu nebo emisí metanu. Kompostování
biologického materiálu živočišného původu smí být prováděno pouze v zařízení
splňujícím požadavky na zpracování vedlejších produktů živočišného původ.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin
a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
1)
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Kompost, který osoba nepoužije v rámci své činnosti nebo jej nepředá v souladu se
zákonem o hnojivech, je odpadem. Jiné výstupy z kompostování jsou odpadem.
(4) Movitá věc, kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat
k původnímu účelu, se nestává odpadem, pokud ji tato osoba předá k opětovnému
použití, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiné osoby.
(5) Platí, že movitá věc, kterou osoba předala na místo určené obcí a kterou je možné
v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestala
odpadem, pokud byla předána k opětovnému použití.“


Ustanovení § 13 - Obecné povinnosti při nakládání s odpady

„(1) Každý je povinen
a) nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými
právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro
daný druh a kategorii odpadu; při nakládání s odpady nesmějí být překročeny
limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního
prostředí a zdraví lidí,
b) nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem
a kategorií odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu,
obchodování s odpadem a nakládání se vzorky odpadu,
c) soustřeďovat odpady odděleně,
d) nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo
aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným
odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, kdy jej
sám zpracuje, pokud je provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku předání
podle písmene e) a
e) odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, předat, s výjimkou
předání odpadu v rámci školního sběru nebo předání nezbytného množství
vzorků odpadu k rozborům, zkouškám nebo analýzám pro účely vědy, výzkumu
a vývoje, zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení určeného pro nakládání
s odpady, zařazení odpadu do kategorie, hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů a dalším rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění nakládání
s odpady v souladu s právními předpisy, v souladu s hierarchií odpadového
hospodářství
1. přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za
podmínek podle § 16 odst. 3 do dopravního prostředku provozovatele
takového zařízení,
2. obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu,
popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem, nebo
3. na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5.
(2)

Převzít odpad jsou, s výjimkou převzetí nezbytného množství vzorků
odpadu rozborům, zkouškám nebo analýzám pro účely vědy, výzkumu a vývoje,
k zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
k zařazení odpadu do kategorie, k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
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a dalším rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění nakládání s odpady
v souladu s právními předpisy, oprávněni
a) provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií
odpadu,
b) obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu,
c) obec za podmínek stanovených v § 59, nebo
d) právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení nebo
vysoká škola (dále jen „škola“) za podmínek stanovených v § 20.
(3) Na jednotky požární ochrany a právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou jinými
právními předpisy určeny k řešení havárií a zdolávání požárů, se při této činnosti
nevztahují povinnosti podle tohoto zákona, s výjimkou odstavce 1 písm. e).“


Ustanovení § 15 - Povinnosti původce odpadu

„(1) Na nepodnikající fyzickou osobu, která je původcem odpadu, se vztahují pouze ty
povinnosti původce odpadu stanovené v tomto zákoně, u kterých je tak výslovně
uvedeno.
(2) Původce odpadu je povinen
a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných
vlastností,
b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad,
který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e);
v případě stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na
nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného
stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního
a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle
§ 59 obci,
c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního
a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst.
1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich
vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost
vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství
produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství
stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba
předat podle § 59 obci,
d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do
zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu
s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje
o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným
odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad
převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu,
e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání
předat údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu; v případě
první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu
stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě
opakovaných dodávek předávat informace; na základě dohody s původcem
odpadu může zajistit zpracování základního popisu odpadu provozovatel
zařízení, do kterého je odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování
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základního popisu však odpovídá původce odpadu a
f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup
pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné
použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
(3) Původce odpadu je před ukončením činnosti provozovny povinen předat odpady
soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
(4) Pokud původce odpadu nepředá odpad soustředěný v provozovně do zařízení
určeného pro nakládání s odpady do 60 dnů od ukončení činnosti v provozovně, má
povinnost předat odpad do zařízení určeného pro nakládání s odpady vedle
původce odpadu také vlastník nemovité věci, která byla provozovnou původce
odpadu, a kde jsou odpady soustředěny. Vlastník nemovité věci je povinen splnit
tuto povinnost nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy jej k tomu vyzve inspekce, krajský
úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Původce odpadu je povinen
uhradit vlastníkovi nemovité věci účelně vynaložené náklady spojené s předáním
odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) rozsah údajů o původci odpadu a o odpadu předávaných podle odstavce 2
písm. d),
b) obsahové náležitosti základního popisu odpadu podle odstavce 2 písm. e)
včetně požadavků na stanovování kritických ukazatelů a četnost jejich
sledování a postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady
při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby podle odstavce
2 písm. f).“


Ustanovení § 146 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
„(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) vede a zpracovává evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle
tohoto zákona,
b) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí
správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona, s výjimkou
oblastí, v nichž je podle § 152 odst. 1 písm. a) ke kontrole příslušný obecní
úřad, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů,
c) může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo
životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit
odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro
nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby; při správě placení
těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu,
d) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud
původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou
oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady
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vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním
prostředí nebo zdraví lidí, a
e) vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního
zákona z hlediska odpadového hospodářství.
(2) Pokud tímto zákonem nebo jiným právním předpisem není stanoveno jinak, je
k rozhodování podle odstavce 1 místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož správním obvodu je provozována činnost nebo se nachází
movitá věc, které se rozhodnutí týká.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává
a) z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko
k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení
podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky,
které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru
recyklace produkovaných odpadů,
b) vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby
podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a
c) vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení
nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.
(4) Závazné stanovisko a vyjádření podle odstavce 3 obsahuje posouzení žádosti
z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a
prováděcích právních předpisů.
(5) Vyjádření a závazné stanovisko podle odstavce 3 vydává obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být realizován příslušný
záměr.“


Ustanovení § 147 - Obecní úřad
„Obecní úřad kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby
a) využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu
s ní, a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem
v souladu s tímto zákonem, a
b) mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto
zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle
tohoto zákona.“



Ustanovení § 148 - Újezdní úřad
„(1) Újezdní úřad vykonává pro potřeby zajišťování obrany státu a výcviku
ozbrojených sil na území vojenského újezdu podle zákona o zajišťování obrany
České republiky státní správu v rozsahu působnosti
a) krajského úřadu podle § 21 odst. 2, § 30 odst. 3, § 34 odst. 4, § 36 odst. 2, § 72
odst. 3 a 4, § 96 odst. 1, 3 a 4 a § 150 odst. 1 písm. a), b), d), e),
b) obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 30 odst. 3, § 34 odst. 4,
§ 36 odst. 2, § 96 odst. 2 a 3, § 151 odst. 1 písm. d) a e) a § 151 odst. 2 až 5 a
c) obecního úřadu podle § 152.
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(2) Ustanovení § 59 až 61 se na újezdní úřad nepoužijí.“

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 8 – Znečišťování a poškozování životního prostředí:
„1) Znečišťování životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických
nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které
jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí.
2) Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo
jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy.“



ustanovení § 17:
„1) Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování
nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své
činnosti na životní prostředí.
2) Každý, kdo využívá území nebo přírodní zdroje, projektuje, provádí nebo
odstraňuje stavby, je povinen takové činnosti provádět jen po zhodnocení jejich
vlivů na životní prostředí a zatížení území, a to v rozsahu stanoveném tímto
zákonem a zvláštními předpisy.
3) Každý, kdo hodlá zavést do výroby, oběhu či spotřeby technologie, výrobky a látky,
či kdo je hodlá dovážet, je povinen zabezpečit, aby splňovaly podmínky ochrany
životního prostředí a aby v případech stanovených tímto zákonem a zvláštními
předpisy byly posouzeny z hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí.“



ustanovení § 27:
„1) Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním
způsobil ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného
ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo z vážných důvodů účelné, je
povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to
možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se
nevylučuje. Způsob výpočtu ekologické újmy a další podrobnosti stanoví zvláštní
předpis.
2) O uložení povinnosti podle odstavce 1 rozhodne příslušný orgán státní správy.
3) Oprávněným ze způsobené ekologické újmy je stát; podrobnosti stanoví zákony
České národní rady a Slovenské národní rady.
4) Pro ekologickou újmu se použijí obecné předpisy o odpovědnosti za škodu a o
náhradě škody, pokud odstavce 1 až 3 nestanoví jinak.
5) Ustanoveními odstavců 1 až 3 nejsou dotčeny obecné předpisy o odpovědnosti za
škodu a o náhradě škody.“

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 16 odst. 1 písm. e):
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„Na celém území národních parků je zakázáno odstraňovat odpady, které mají původ
mimo území národního parku.“


ustanovení § 16 odst. 2 písm. j):
„Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je
zakázáno odstraňovat odpady, které mají původ na území národního parku, mimo
místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.“

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů:


ustanovení § 7 odst. 3:
„Provozovatelé přístavů, speciálních servisních zařízení56) a speciálních lodí určených
k dopravě pohonných hmot a odpadů z plavidel (dále jen "obslužní loď") jsou povinni
zabezpečovat zásobování plavidel pohonnými a provozními hmotami a odstraňování
odpadních vod nebo závadných látek z plavidel v přístavech nebo pomocí obslužních
lodí tak, aby při tom nedocházelo ke znečišťování povrchových nebo podzemních
vod.“



ustanovení § 38:
„(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských,
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud
mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými
vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků
odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní
vody jsou i průsakové vody vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během
následné péče o ně z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní
potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních.
2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se
rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro
likvidaci splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.
(3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a),
stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.
(4) Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící
vody užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty,
a nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní
minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. Odpadními vodami
nejsou ani srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod
závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích21a).
(5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich
vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich
následným odvozem na čistírnu odpadních vod podle odstavce 8. Kdo vypouští
odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění.
Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším
dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí
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nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo
čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky
a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo
vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně
a využití nerostného bohatství1a), může tak činit pouze způsobem a za podmínek,
které stanoví vodoprávní úřad.
(6) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen
v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru
jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který
rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu
a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto
měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod
mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen
„oprávněná laboratoř“). Odborná způsobilost pro rozbory odpadních vod a provádění
odběrů vzorků se prokazuje osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona
o technických požadavcích na výrobky57), osvědčením o správné činnosti laboratoře
nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii58), vztahující
se na analytické stanovení relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného typu
vzorků odpadních vod.
(7) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného
pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ohlášeného podle
§ 15a, jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost
podle odstavce 6. Výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně minimální
účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech stanoví vláda
nařízením.
(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského
zákona23). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název
čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.
(9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné
závadné látky (§ 39 odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro
bydlení 50), staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo z jednotlivých staveb poskytujících
ubytovací služby52), vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu
a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen
výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8) k jejich vlivu na
jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné
jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do
kanalizace pro veřejnou potřebu. Maximální povolené množství odpadních vod
vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí
celkově přesáhnout 15 m3/den.
(10) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace
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vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod. Při povolování
vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vázán ukazateli vyjadřujícími stav
vody ve vodním toku, normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami
přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a nejvýše přípustnými hodnotami
ukazatelů znečištění odpadních vod (emisní standardy) stanovenými nařízením vlády
a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací
nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod
a podmínek jejich použití, které stanoví vláda nařízením a nejlepšími dostupnými
technikami59) v oblasti zneškodňování odpadních vod. Při povolování vypouštění
odpadních vod do vod podzemních je vázán ukazateli vyjadřujícími stav podzemní
vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného
znečištění podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních
vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních, které stanoví vláda nařízením.
(11) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
vodoprávní úřad
a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo
podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů a
b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do
životního prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.
(12) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod či
normy environmentální kvality stanovené přímo použitelným předpisem Evropské
unie, stanoví vodoprávní úřad v povolení přísnější emisní limity, než jsou emisní limity
stanovené podle odstavce 10, popřípadě může stanovit další ukazatele a jejich
emisní limity. Vodoprávním úřadem stanovené emisní limity nesmí být přísnější než
hodnoty dosažitelné při použití nejlepších dostupných technik v oblasti
zneškodňování odpadních vod59). Uvedený postup platí obdobně pro případy
stanovení ukazatelů znečištění a emisních standardů stanovených nařízením vlády
podle § 31, 34 a 35.
(13) Vodoprávní úřad může při povolování vypouštění odpadních vod z průmyslových
staveb a zařízení uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob
nebo chladících vod odděleně od ostatních odpadních vod.
(14) Vodoprávní úřad může na základě žádosti znečišťovatele povolit ve výjimečných
případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do
provozu, při zkušebním provozu, nezbytných opravách či změnách zařízení ke
zneškodňování odpadních vod a při haváriích těchto zařízení a v případech, kdy
odpadní vody budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při
současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti
povrchových vod, vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů
znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením podle
odstavce 10 nebo podle § 31.
(15) V pochybnostech o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní
úřad.“
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bod 2:
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„V tomto zákoně se rozumí veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení,
a to 2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně
související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace,
čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými
pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické
vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační
zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu.“
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a d):
„Krajský úřad vydává závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného
v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu a povolení
provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále jen
„povolení provozu“).“



ustanovení § 12 odst. 4 písm. i):
„Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje,
kterými jsou v případě tepelného zpracování odpadu stanovení množství odpadu
a určení kategorií odpadu, které lze spalovat, specifikaci minimálních a maximálních
hmotnostních toků nebezpečných odpadů, jejich minimální a maximální spalné teplo
a maximální obsah znečišťujících látek v nebezpečných odpadech, zejména
polychlorovaných bifenylů, pentachlorfenolu, chloridů, fluoridů, síry a těžkých kovů.“



ustanovení § 12 odst. 7:
„Povolení provozu může krajský úřad vydat na dobu časově omezenou, přičemž vychází
z obvyklé doby životnosti stacionárního zdroje. Má-li být ve stacionárním zdroji tepelně
zpracován odpad, lze povolení provozu vydat nejdéle na dobu 25 let a krajský úřad toto
povolení a jeho případné změny zašle bez zbytečného odkladu ministerstvu na vědomí.
Ministerstvo vede údaje ze všech povolení provozu jako součást informačního systému
kvality ovzduší podle § 7.“



ustanovení § 16 odst. 6:
„Odpad podle jiného právního předpisu13)3, s výjimkou odpadu uvedeného v
prováděcím právním předpisu, může být tepelně zpracován jen ve stacionárním zdroji,
ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d). Tepelné
zpracování odpadu je možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst.
1 písm. c).“



ustanovení § 17 odst. 6:
„Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován odpad, je kromě
povinností uvedených v odstavcích 1 a 3 dále povinen
a) v případě přebírání nebezpečného odpadu provést odběr reprezentativních vzorků
odpadu, a to pokud možno před jeho vyložením, a tyto vzorky uchovávat po dobu
nejméně 1 měsíce po spálení odpadu; tato povinnost se nevztahuje na infekční odpad
ze zdravotnické a veterinární péče uzavřený v ochranných obalech,
b) zastavit bezodkladně, nejdéle za 4 hodiny, tepelné zpracování odpadu, pokud je
z měření emisí zřejmé, že jsou překročeny specifické emisní limity do doby, než jsou
odstraněny příčiny tohoto stavu; opětovné zahájení provozu po odstranění příčin je
možné při splnění podmínek a postupem stanoveným v provozním řádu a
c) oznámit překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci.“

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
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ustanovení § 1013 odst. 1:
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo,
stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek
jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda,
ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“



ustanovení § 2900:
„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen
počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě,
zdraví nebo na vlastnictví jiného.“



ustanovení § 2910:
„Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne
tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.
Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného
zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“



ustanovení § 2911:
„Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to,
že škodu zavinil z nedbalosti.“



ustanovení § 2914:
„Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka,
nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Zavázal-li se však někdo
při plnění jiné osoby provést určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka;
pokud ho však tato jiná osoba nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela,
ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.“



ustanovení § 2895:
„Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech
stanovených zvlášť zákonem.“



ustanovení § 2896:
„Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo
omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové
oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím.“



ustanovení § 2920:
„1) Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní
poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání
a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li
se škůdci ze šetrnosti k němu.
2) Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní
poruchou, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má
poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým
poměrům škůdce a poškozeného.“

Sankční ustanovení
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Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích:


ustanovení § 4 odst. 2 – 3:
„2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje.
3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.



ustanovení § 5 odst. 1 písm. f):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství.“



ustanovení § 5 odst. 1 písm. g):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo neoprávněně zabere
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li
o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů.“



ustanovení § 5 odst. 2 písm. b):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství.“
ustanovení § 5 odst. 2 písm. c):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo
neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů.“





ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) a d):
„Za přestupek lze uložit pokutu do
c) 20 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm.
b), nebo
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).“



ustanovení § 5 odst. 4 písm. b) a c):
„Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupku podle odstavce 1 písm.
h) a odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí
o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2
písm. b), nebo
c) 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).“



ustanovení § 8 odst. 1 písm. a):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně způsobí škodu na cizím majetku
1. krádeží,
2. zpronevěrou,
3. podvodem, nebo
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
pokus tohoto přestupku je trestný.“



ustanovení § 8 odst. 2 písm. a):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
způsobí škodu na cizím majetku
1. krádeží,
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2. zpronevěrou,
3. podvodem, nebo
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
pokus tohoto přestupku je trestný.“


ustanovení § 8 odst. 4:
„ Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 298 – Neoprávněné nakládání s odpady:
1) Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis upravující nakládání s odpady tím,
že přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného
orgánu veřejné moci, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas nebo
v připojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo
podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
zákazem činnosti.
2) Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady nebo je
odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí poškození nebo
ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve
značném rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
činnosti.
3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) spáchá-li takový čin opětovně.
4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu, nebo
b) týká-li se takový čin nebezpečného odpadu.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 28 - Sankce za poškozování životního prostředí:
„1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) při své činnosti porušením právních předpisů způsobí ekologickou újmu, nebo
b) neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy podle § 19.
2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
3) Přestupky projednávají orgány pro životní prostředí.“

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 25 odst. 1 písm. e):
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„Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním zdroji, ve kterém
tepelné zpracování odpadu není povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d), nebo tepelně
zpracuje odpad bez dohledu osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c).“


ustanovení § 25 odst. 7 písm. a):
„Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby lze uložit pokutu do 10
000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h), i) nebo m), podle
odstavce 2 písm. a), e), h) nebo i) nebo podle odstavce 3 písm. b).“

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