Metodický návod k odhalení nelegálních výkupen odpadů

Je výkupna odpadů povolená?
Každá obec je účastníkem správního řízení, pokud na jejím území bylo zahájeno
správní řízení o udělení souhlasu dle §14 zákona o odpadech k provozu výkupny
odpadů. Obec tak má možnost stanovit podmínky a následně obdrží rozhodnutí
Krajského úřadu. Ve svém archivu by tedy měla obec vyhledat, zda provozovatel
získal souhlas KÚ.
Jaké jiné možnosti má obec k ověření toho, že sběrna či výkupna je legální?

1. Sběrna a výkupna musí být označená informační tabulí, která
musí být čitelná z veřejného prostranství před sběrnou či
výkupnou:
Vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
§4 odst. 2 písm d)
Každé
d)
název zařízení
zařízení
k informační
druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny
využívání,
tabulí
odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v
odstraňování, čitelnou
z zařízení sbírány nebo vykupovány,
sběru nebo volně
obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo,
výkupu
přístupného
je-li provozovatel právnickou osobou;
odpadů (dále prostranství
jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a
jen
před
místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li
"zařízení")
zařízením, na provozovatel fyzickou osobou
musí
být níž
jsou jméno, příjmení a telefonní spojení osoby
vybaveno:
uvedeny
oprávněné jednat jménem provozovatele
následující
správní úřad,
informace:
který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho
provozním řádem,
včetně telefonního spojení
provozní doba zařízení (vždy mimo 22 – 06 hod.!)
Příklady označení výkupny:

 Žádná výkupna odpadů nesmí být provozována
v době od 22 hod. do 06 hod.1
zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven
v noční době. Kontrolu provádí živnostenské úřady, sankce do 50 tis. Kč, při
opakování pak až 100 tis. Kč.
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2. Získání informací z informačního systému krajského úřadu:
Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených
odpadů, které vydal Krajský úřad příslušného kraje:

Vyberte první možnost – Zobrazit všechna provozovaná zařízení na území kraje

Pozn: příklad evidence zařízení

V této nabídce:
1. Vepište název vaší obce do záhlaví sedmého sloupce
2. Klikněte na tlačítko „filtrovat“, zobrazí se všechna zařízení, která na území
Vaší obce mají souhlas KÚ
3. V první sloupci klikněte na rozbalovací menu a vyberte „stacionární“ a následně opět
klikněte na tlačítko „filtrovat“
4. Zobrazí se Vám přehled všech stacionárních zařízení ve Vaší obci se souhlasem KÚ
Provozovnu se Vám nepodařilo najít?
Provozovna není označena a nepodařilo se Vám jí najít ani v informačním systému?
Přejděte k bodu 3 a požádejte o informaci Krajský úřad.

3. Kontaktujte Váš Krajský úřad – odbor životního prostředí a
zjistěte, zda má sběrna či výkupna souhlas KÚ dle §14
Krajský úřad vydává souhlasy, musí je také archivovat a evidovat2. Ověření na
krajském úřadu je vhodné v každém případě, protože i když měla sběrna či
2

§78 odst. 2 písm. a) (KÚ) uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky;
udělení souhlasu může vázat na podmínky, dle písm. f) (KÚ) zpracovává a průběžně vede evidenci
jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a dle písm. x) (KÚ) přiděluje
identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1.
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výkupna souhlas v minulosti, nemusí tomu být nadále. Souhlas mohl být na dobu
určitou a provozovatel zapomněl požádat o prodloužení. Provozovna změnila
majitele a nový majitel nepožádal o vydání souhlasu atd.

Jaký je postup, pokud má obec pochybnost, že sběrna či výkupna
je provozována legálně?
Zde může zasáhnout na Váš podnět několik správních orgánů:
Krajský úřad, který dle § 78 odst. 2 písm. b) 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, zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ukládá právnickým osobám a
fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty podle § 66 odst. 6, nebo
Česká inspekce ŽP, která dle § 76 odst. 1 písm. a) 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 a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, a která dle písm. c) ukládá právnickým
osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty
za
porušení
stanovených povinností podle § 66 odst. 2 až 5; současně může stanovit opatření a
lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, nebo
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který dle §79 odst. 1 písm. f)
kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k
podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a
jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby
dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
Výkupny jsou
Souhlas krajského úřadu musí mít nejen klasická stabilní výkupna (umístěná na
konkrétní nemovitosti), ale i mobilní výkupna. Mobilní výkupna provádí sběr při
průjezdu svozového vozidla obcí. Nelegální mobilní výkupny často vhazují letáčky do
schránek či vylepují inzeráty v bytových domech. Ověření je stejné jako u stabilních
výkupen s tím rozdílem, že v bodě 2 zadáte v informačním systému filtr „mobilní“.

Sankce pro provozování výkupny v rozporu se zákonem:
Jaké sankce obsahuje zákon o odpadech pro nelegální provozování sběrny a
výkupny odpadů. Jsou stanoveny v § 66 zákona o odpadech a v úvahu přichází
následující skutkové podstaty:
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(2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání
nebo právnické osobě, která (zejména)
a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona
evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací
povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu
příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s
odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
e) neplní povinnosti stanovené v § 18 odst. 3 až 11 nebo § 37b odst. 1
písm. i).
(3) Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která
c) převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona
oprávněna,
e) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného
souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo
provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se schváleným
provozním řádem zařízení,
(4) Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která
b) nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je
zakázáno nebo není povoleno,
d) nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného
správního úřadu nebo v rozporu s ním,
(5) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání
nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto
(6) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný krajský úřad fyzické
osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezašle ve
stanoveném rozsahu nebo lhůtě příslušnému krajskému úřadu údaje
týkající se zařízení k nakládání s odpady.
Pokud nelegální sběrnu provozuje fyzická osoba neoprávněná k podnikání, pak za
následující přestupky může být udělena pokuta dle § 69 ve výši až:
(2) Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě, která
není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že
a) převezme odpad do svého vlastnictví,
c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v
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objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k
nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování
nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.
Pozn: dle písm. c) je sankcionovatelná i osoba, která „pouze“ pronajímá nemovitosti,
které nejsou určené k nakládání s odady, jiné osobě za účelem nakládání s odpady

Příjem z uložených sankcí může být i příjmem obce, která
nelegální výkupnu na svém území odhalila a ohlásila
Podle odst. 3 § 68 zákona o odpadech jsou:
Pokuty uložené inspekcí jsou z 50 % příjmem obce, na jejímž katastrálním území
došlo k porušení právních předpisů
Podle odst. 4 § 68 zákona o odpadech jsou:
Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 50 %
příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti,
S ohledem na společenskou nebezpečnost nelegálního výkupu odpadů nebude
pokuta zanedbatelná. Mělo by být v zájmu obce, aby využila právní možnosti
k eliminaci působení nelegálních výkupen na svém území. Odměnou bude obci
nejen větší bezpečí a snížení trestné činnosti spojené s nelegálním sběrem a
prodejem odpadu, ale i již zmíněná participace na finančních prostředcích z uložené
sankce.

Shrnutí:


Každá výkupna musí být označena



Každá výkupna musí mít platný souhlas KÚ (rozhodnutí)



Každá výkupna musí mít KÚ schválený provozní řád



Platnost oprávnění k provozování výkupny ověříte na KÚ



Žádná výkupna nesmí přijímat odpady v době od 22 – 06 hod.



Obec je příjemcem 50% uložené pokuty, pokud správní řízení vede ČIŽP
či ORP

Rádi poskytneme další informace
Pokud si nejste jisti, můžete se obrátit na Svaz průmyslu druhotných surovin ČR, kde
Vám poskytneme další informace.
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