
Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven pro právnické osoby a fyzické osoby, 

oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění. 

Pokud jste živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, mějte na paměti, že ze zákona o 

odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem. 

Jedná se o běžný odpad. V příloze č. 1 „Katalog odpadů“ vyhlášky č. 381/2001 Sb. je zařazen 

do kategorie č. 20 – komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný 

komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo a ostatní druhy vznikajících odpadů při činnosti 

podnikatele či živnostníka.  

Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. Podle tohoto zákona je původcem odpadů každý, tj. i právnická 

osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají 

odpady.  

V případě většího množství odpadů: 

kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. firmu oprávněnou k převzetí odpadu 

podle zákona o odpadech. S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a ta zajistí 

přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami. 

Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno i 

odstraňování jednotlivých složek vytříděného odpadu. Na každou složku odpadu vám pak firma 

musí vyčlenit samostatnou nádobu. 

Pokud produkujete malé množství odpadu: 

můžete pro třídění využít systém obce. Zapojením do systému nakládání s odpady obce Seletice 

můžete následně využívat barevné nádoby na tříděný odpad určené pro občany. V tomto případě 

je třeba uzavřít s obcí Seletice smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s 

komunálním odpadem. 

Každý původce odpadů povinen podat na obecní úřad vyplněný formulář Prohlášení 

původce odpadů. 

Zapojení do systému nakládání s odpady obce Seletice lze sjednat na OÚ Seletice. 

Plnění povinností původců odpadů kontrolují pověření pracovníci obecních úřadů, obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a České inspekce životního prostředí. 

Horní hranice pokut, které mohou příslušné orgány uložit za porušení povinností, se přitom 

pohybují v řádech milionů (§ 66 zákona o odpadech). Například v případě, kdy fyzická osoba 

oprávněná k podnikání nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem, může ČIŽP nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit podle závažnosti 

případu pokutu až do výše 1 000 000 Kč.  

Přímo obecní úřady jsou oprávněny kontrolovat u původců (např. osob samostatně výdělečně 

činných – živnostníků, s.r.o. a dalších):  



• 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 právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo 

odstranění odpadu v souladu se Zákonem. V případě zjištění porušení uvedených povinností, 

tedy při využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné 

smlouvy s obcí nebo v případě nezajištění využití nebo odstraňování odpadů, ukládají obecní 

úřady pokutu až do výše 300 000 Kč. 


