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Upozornění pro podnikatele k nakládání s odpady a NABÍDKA o využití systému
zavedeného obcí Jíloviště pro nakládání s komunálním odpadem.
Pro podnikatele působící na území obce platí u odpadového hospodářství trochu jiná
pravidla než pro obyvatele. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v
souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek jako poplatník v souladu s Obecně
závaznou vyhláškou obce Jíloviště č. 2/2019 ze dne 1.1.2020 o poplatku za komunální odpad.
Je důležité si uvědomit, že mezi původce odpadu patří nejen velké výrobní firmy, ale i drobní
podnikatelé (živnostníci). Původcem odpadu z hlediska zákona o odpadech jsou tedy i malé
obchody, cestovní kanceláře, kadeřnice, masérky, pedikérky, provozovatelé restaurací, kaváren,
občerstvení, účetní, lakýrníci, topenáři, instalatéři, zedníci, pokrývači, zemědělci a mnoho dalších
nevyjmenovaných živností. I drobní podnikatelé, kteří vyprodukují velmi malé množství odpadu,
se musí postarat o odpovídající likvidaci tohoto odpadu a jeho vytříděných složek. Bez ohledu na
to, že jsou zároveň občany obce a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti, což se nesmí
zaměňovat. Běžně se stává, že na provozovně se odpady sice třídí, ale pak jsou ukládány do
nádob na tříděný odpad, které jsou určeny pro občany obce. Právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání (dále jen podnikatelé) jsou povinni, jako původci odpadu, který
vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu s
příslušnými právními předpisy, zejména podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znění, a prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech. (Každý by měl zajistit přednostní využití odpadů,
odpad třídit, odkládat do sběrných nádob a předávat odpady pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.
K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci, mít uzavřenou smlouvu se svozovou oprávněnou
společností nebo mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu.) Toto se netýká pouze komunálních
odpadů, ale i vytříděných komodit (sklo, plasty, papír) a nebezpečných složek odpadu.
Co má tedy podnikatel udělat?
V případě většího množství odpadů kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost AVE.
S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a zajistíte přistavení odpovídajících sběrných
nádob. Pokud produkujete malé množství odpadu, můžete pro třídění využít systém zavedený
obcí.
Obec Jíloviště má zavedený systém pro nakládání s komunálním odpadem v souladu s platnou
obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2019. Každý podnikatel, který při své činnosti produkuje
odpad podobný komunálnímu, se na základě uzavřené smlouvy může zapojit do systému
zavedeného obcí. Zapojené subjekty potom mohou odkládat tříděný odpad do kontejnerů
rozmístěných na veřejných prostranstvích obce – papír, plast, sklo, nápojový karton a další.
Cena za využití systému se sjednává na základě platného schváleného ceníku, který je přílohou
tohoto dopisu. Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu na likvidaci směsného odpadu a současně i
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smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a
fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění mohou dosáhnout až 300 000,Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání
systému zavedeného obcí.
(PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 66
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v
souladu s tímto zákonem ( zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). Za přestupek lze uložit pokutu do 300
000 Kč.)

Kontejnery na třídění odpadů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích obce, jsou určeny
pro občany obce nebo pro podnikatele, kteří mají uzavřenou smlouvu s obcí Jíloviště o využití
systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem. Bez uzavřené smlouvy
nemohou podnikatelé kontejnery pro tříděný odpad užívat.
Odpadkové koše jsou určeny pouze k odložení drobného odpadu vzniklého během pohybu
fyzických osob po veřejných prostranstvích města.
Současně obec upozorňuje, že disponuje mj. zákonným zmocněním podle ust. § 80
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění ke kontrole, 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 fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu
pouze v souladu s tímto zákonem, a zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem.

Zapojení do systému nakládání s odpady obce Jíloviště lze sjednat na prostřednictvím přiložené
žádosti, na jejímž základě bude sepsána smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání
s komunálním odpadem.
Žádost lze zaslat na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dopisu.

V Jílovišti dne

Ing. Vladimír Dlouhý
starosta obce Jíloviště

2

