
L E G I S L A T I V A

Zivnostník v domé
jak ieSit odpady?
Dotaz: Chtéla bych podnikat jako fyzické osoba (lÒ)
v místnosti v kamenném domé, kterou mnè pronajme na
smlouvu majitelka domu. Musím si zajistit odvoz odpadu
(bude ho minimélnè), nebo je to vècí majitelky domu? Ta mi
sdèli la, Ze mohu její popelnice vyuZívat, múZe mné to dét
i do smf ouvy, kterou spolu uzavieme. Podle jakého naiízení
òi smérnic se mé postupovat?

) zickd osoba opràvnènd k podnikóní (dd-

le tez "podnikatelka.), pÍi jejíZ podnika-
telské èinnosti vznikají odpady, je pirvodcem

odpadu ve smyslu ziíkona è. 185/2001 Sb.,
I o odpadech a o zmènè nékîeúch dalsích zó-

Primérní povinnost zaiístìt
odstraúovóní odpadu

mé podnikatelka.

konú, ve znéní pozdéj5ích piedpisú. Jako pri-
vodce odpadu musi podnikatelka mimo jiné

zajistit, aby se zbavovala veÈkerého odpadu
vzniklého z její podnikatelské èinnosti v soù-
ladu s rimto zdkonem. tedy zejménaje povin-
na jej piedat osobè opróvnèné ke svozu pÍi-
slusného druhu odpadu (napí svozové firmè,
jeZ svóZí odpad k jeho nósledné likvidaci).
Dàle je nezbytné si uvédomit. Ze kaidy je po-
vinen zjistiq zda osoba, které piedóvi odpa-
dy, je k jejich pÍevzetí podle tohoto zókona
oplawrétra. Z uvedeného tedy vyplyvó, Ze pri-
mirní povinnost zajistit odstraiovíní odpadu
me podnikarelka, Podnikatelka me tedy napL
mozDost uzavÌít smlouvu se svozovoù fir-
mou, na ziitladé které bude její odpad odsta-
iovàn v souladu se zàkonem o odpadech (nej-
prve by v5ak bylo dobré, aby se svozovó
firma prokazala pÌíslusnym oprivnèním k na-
klidóní s odpady).

Vzhledem k îomu, Ze zi4kon pÍímo neukli-

dó povinnost uzavít smlouvu s danou svozo-
vou firmu, bude bezesporu moZné, aby podni-

katelka ÌeSila odstaúovóní odpadu
prosdednictvím sbémich nÉdob majitellT do-

mu. v némZ podnikatelka provozuje svou òin-

Íost. Podnikatelka uzavÍe srùouvou s majitel

kou domu lmùZe to bit  isoùèésti  ndjemDí

smlouvy), ve které bùde jasné uvedeno, jaké

odpady mùZe podnikatelka uklídat do sbér-

n;fch nódob majitelky domìr. Je potieba si

viak uvédomit, Ze podnikatelka by se mèla

piedem informo\at. ?da maji telka odstralìuje

odpad téZ v soìrladu se zíkonem o odpadech

a zdaje majiîelka iéZ pùvodcem odpadù. Da-

ré ie5ení by bylo vhodné za pÍedpokladu, Ze

majitelka domu mó zajiSténo odstraiovóní od-

padu samostatnè se svozovou fiImu, a to vèet-

né ve5kerjch odpadú, jeí podflikateÌka Fodu-

Zókon plímo neuklódó iivnostníkovi povinnost uzav;ít smlouvu s danou svozovou firmu,
proto ie mo:né, aby Ìe5il odstfafiovéní odpadu prostiednistvím sbérnÍch nódob maiitele
domu, v nèmi provozuie svou èinnost
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kuje èi by produkovat mohla (tedy i plasty,
sklo apod.).

Tento princip nejde uzít, pokud majitelka
domu jako fyzickà osoba nepodnikajíci pou-
ze uùívà systém pro naklód6ní s komunólním
odpadem, kteri zavedla pÍísluinó obec pro
své území ve formè obecnè zóvazné vyhló3-
ky. Komunólním odpadem je dle zókona
o odpadech veikerli odpad vznikajici na ùze-
mí obce pìi èinnosti fyziclc-fch osob a kterj
je uveden jako komunílní odpad v provódé-
círn próvtrím pfedpisu, s vijimkou odpadú
vznikajících u próvnick:ich osob nebo fyzic
k:ich osob opróvnénych k podnikiní. Zjedno-
du<enè Íeèeno komunàlnim odpadem nenr
odpad vzniklf pfi podnikatelské èinnosti. Po-
kud by tedy majitelka domu byla "pouhou<
fyzickou osobou nepodnikající a byla zapo-
jena, coZjejejí povinnost, do systému stano-
veného obci pro naklódóní s komuDólním od-
padem, pak nemúZe relevantlé povoìit
podnikatelce odklódat >podnikateÌski< od-
pad do nódob urèenjch pro odklidÍní komu-
nólního odpadu.

Toto povolení by podnikatelka mohla získat
na zókladè sÍ ouvy, kterou vsak musí uzavÍít
s obcí, kteri zavedla onen systém pro naklàdé-
ní s komunólním odpadem. Nisledné pak se
podnikatelka zapojí do piedmétného systérr,u
v souladu s podmínkami nastavenimr vo
smlouvè ( a to vèetnè odklódóní plastù, skìa.
nebezpeéného dopadu apod.).I kdyby majitel-
ka domu mèla smlouvu se svozovou spoleò.
nosf, avsak danó smlouvy by napl. rrei€iiLa
odklódóol plastù, skla, nebezpeèného odpadu
apod., nemrize podnikatelka, kte!ó mà ze zi-
kona jako pfivodce odpadu povinnosl tfídit
dopad, odklódat naÉ plasty, sklo na místa ùr-
èenó obcí k odklidóní >komunilních plaslir èj
skla<. K takovému odkladiní potlebuje mi{
uzavienu zmínénou písemnou smlouvu s obcí
o poulvóní systému pro naklódiní s komunÉl
ním odpadem.

Na zev& je potieba upozornit na to, Ze

obecní úÌad kontoluje, zda fyzick6 osoba

opróvnènd k podnikóní vyuzívó systémù zave

deného obcí pro naklódóní s komunehím od-

padem pouze na zàkladé písemné smlouvy

s obcí a zda fyzickó osoba, kteró není podni

katelem, se zbavuje odpadu pouze v souladìl

se ziíkonem o odpadech. Obecní úiad nósled-

nè uloZí fyzické osobé oprívnéné k podnikrí-

ní, kteró vyuzívii systému zavedeného obcí

pro nallàddni s komundlnim odpaden bez pí-

semné smloùvy s touto obcí nebo l terà nemó

zajisténo vyuzití nebo odstraùovéní odpadú

v souladu se zàkonem o odpadech pokuhr do

vjie 300 000 Kè.
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