
Pokud při své podnikatelské činnosti produkujete
zhruba stejné množství běžného odpadu jako domácnost,
je jistě nesmyslné zajiš�ovat si vlastní nádoby na vytříděné
složky (papír a lepenku, plasty, sklo, nápojové kartony).
Nejrozumnějším řešením je pak uzavřít výše uvedenou
dohodu s městem na likvidaci vytříděných složek — můžete
pak „legálně“ využívat volně přístupné „barevné
kontejnery“ — a odstraňovat zbytek směsného odpadu
podle výše uvedeného bodu 1 nebo 2, tj. přímo smlouvou
s firmou či vlastníkem objektu. V tomto případě se dohoda
s městem na odstraňování vytříděných složek uzavře na
paušální minimální množství:

50 kg papíru, 50 kg skla, 20 kg plastů, 20 kg
nápojových kartonů ročně.

Ročně tak zaplatíte za využívání městského systému
tříděného sběru do 1000 Kč. Pokud máte současně řádně
smluvně zajištěnu likvidaci směsného odpadu, získáte
jistotu, že postupujete podle zákona, a vyhnete se
sankcím, které pro právnické osoby mohou bohužel
dosáhnout až 300 000 Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda
takové riziko podstupovat.

Závěrem je třeba podotknout, že větší provozy,
například výrobní, produkující velké množství odpadů
(více než 10 t nebezpečného nebo více jak 1000 t
ostatního odpadu) musí splnit další povinnosti podle
§ 16 zákona č. 185/2001, Sb., o odpadech. Podrobnosti
jsou uvedeny v zákoně a v prováděcích předpisech.

Více informací?

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
oddělení komunální hygieny

Jungmannova 35
110 00 Praha 1

Telefon: 236 004 229

•

Praktická informace a rada podnikatelům
k nakládání s komunálním odpadem
v hlavním městě Praze

Tento informační leták má za cíl odpovědět na
základní otázky týkající se povinností podnikatelů
(fyzických i právnických osob) v oblasti nakládání
s odpady a jejich vytříděnými složkami v Praze. Přitom
se obrací zejména na podnikatele v oblasti služeb
a kancelářské provozy, tedy nevýrobní oblast,
produkující odpad ve skladbě a množství obdobném
jako domácnosti.
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Pokud produkujete malé množství odpadu, můžete
pro třídění využít systém města. Zapojením do
systému nakládání s odpady hl. m. Prahy (viz dále)
můžete následně využívat „barevné nádoby“ na
tříděný odpad určené pro občany. K odložení
zbytkového odpadu si musíte smluvně zajistit vlastní
nádobu u svozové firmy.

2. Zajištění likvidace odpadu smlouvou
s vlastníkem objektu

Jedná se víceméně o podobný způsob jako v před-
chozím případě. Jen smlouvu o odstraňování odpadu
uzavírá vlastník objektu za všechny nájemce v budově
(areálu, atd.).
V takovém případě by měla tato skutečnost být
uvedena v nájemní smlouvě.
Pokud nájemce objektu smluvně zajiš�uje pouze
odvoz směsného odpadu, zůstává vaší povinností
dále zajistit odstraňování vytříděných složek např.
zapojením do systému nakládání s odpady hl. m.
Prahy (viz dále).

3.

Co z výše uvedeného vyplývá?

Pro nepodnikající občany zajiš�uje obec třídění
komunálního odpad zdarma formou odkládání do
přistavených „barevných kontejnerů“ na ulicích (sklo,
papír, plasty, nápojové kartony). Zbytkový odpad po
vytřídění občané odkládají do nádob objednaných
vlastníkem či správcem objektu na základě tzv.
„Prohlášení plátce poplatku“. Prohlášení následně slouží
jako podklad pro stanovení výše poplatku za komunální
odpad pro jednotlivé občany.

Podnikatelé a právnické osoby, by� produkují odpadu
stejné množství jako občané, se musí postarat o odpoví-
dající zajištění likvidace tohoto odpadu a jeho vytříděných
složek sami.

Co má tedy podnikatel dělat?

Podnikatelé — původci odpadu — mají několik možností:

1.

Jste živnostník a podnikáte v provozovně či
kanceláři v Praze? Vlastníte nebo si pronajímáte
obchod? Mějte na paměti, že, i když produkujete
přibližně stejné množství běžného odpadu jako
domácnost a tento odpad v souladu s povinností
vyplývající ze zákona o odpadech třídíte, vztahují
se na vás jiná pravidla pro nakládání s odpadem,
než na soukromou osobu. Neznalost těchto
pravidel vede často ke zbytečným sporům s úřady
a také ke zcela zbytečným pokutám uděleným
drobným podnikatelům nebo jiným organizacím
a firmám.

O jakém odpadu je vlastně řeč?

Jedná se o „běžný“ odpad. Ve vyhlášce č. 381/2001
Sb. (Katalog odpadů) je zařazen do kategorie č. 20 —
komunální odpady (odpady z domácností a podobné
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů)
včetně složek z odděleného sběru.

Kde jsou stanoveny obecné povinnosti
pro nakládání s odpady?

Veškeré povinnosti fyzických i právnických osob v oblas-
ti nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v aktuálním znění. Podle tohoto zákona
(§ 4, písm. p)) je „původcem odpadů“ právnická osoba či
fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejíž podnika-
telské činnosti vznikají odpady.

Citujme dále zákon: „Pro komunální odpady vznikající
na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob,
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce
odpadů považuje obec.“

Co z výše uvedeného vyplývá?

Pro nepodnikající občany zajiš�uje obec třídění
komunálního odpad zdarma formou odkládání do
přistavených „barevných kontejnerů“ na ulicích (sklo,
papír, plasty, nápojové kartony). Zbytkový odpad po
vytřídění občané odkládají do nádob objednaných
vlastníkem či správcem objektu na základě tzv.
„Prohlášení plátce poplatku“. Prohlášení následně slouží
jako podklad pro stanovení výše poplatku za komunální
odpad pro jednotlivé občany.

Podnikatelé a právnické osoby, by� produkují odpadu
stejné množství jako občané, se musí postarat o odpoví-
dající zajištění likvidace tohoto odpadu a jeho vytříděných
složek sami.

Co má tedy podnikatel dělat?

Podnikatelé — původci odpadu — mají několik možností:

Zajištění likvidace odpadu smlouvou
s oprávněnou osobou (svozovou firmou)

Postup:
Kontaktujte vybranou firmu. Tato firma musí být
„oprávněnou osobou“ k převzetí odpadu podle zákona
o odpadech (§ 12, odst. 3). Seznam svozových firem,
jejichž služeb využívá systém nakládání s odpady hl. m.
Prahy najdete na internetu: http://www.praha-mesto.cz
v kapitole Životní prostředí — Odpady.
S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu
a ta zajistí přistavení odpovídajících nádob.
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 musí firma vyčlenit samostat-
nou nádobu.

Pokud produkujete malé množství odpadu, můžete
pro třídění využít systém města. Zapojením do
systému nakládání s odpady hl. m. Prahy (viz dále)
můžete následně využívat „barevné nádoby“ na
tříděný odpad určené pro občany. K odložení
zbytkového odpadu si musíte smluvně zajistit vlastní
nádobu u svozové firmy.

Zajištění likvidace odpadu smlouvou
s vlastníkem objektu

Jedná se víceméně o podobný způsob jako v před-
chozím případě. Jen smlouvu o odstraňování odpadu
uzavírá vlastník objektu za všechny nájemce v budově
(areálu, atd.).
V takovém případě by měla tato skutečnost být
uvedena v nájemní smlouvě.
Pokud nájemce objektu smluvně zajiš�uje pouze
odvoz směsného odpadu, zůstává vaší povinností
dále zajistit odstraňování vytříděných složek např.
zapojením do systému nakládání s odpady hl. m.
Prahy (viz dále).

Zapojení do systému nakládání
s komunálním odpadem hl. města Prahy

V tomto případě vyplňte „Žádost o zapojení do
systému města“. Vzor žádosti je k dispozici na
internetu (http://www.praha-mesto.cz, Životní
prostředí, Odpady, Informace pro firmy), nebo na
kontaktní adrese magistrátu uvedené dále, nebo
přímo v kontaktním centru některé svozové firmy.
V žádosti uvedete základní identifikační údaje
a produkci jednotlivých druhů odpadů v kilogramech
týdně — samozřejmě orientačně.
Požádat můžete samostatně o:

možnost využívat sběrných nádob na směsný
odpad u objektu (doložíte souhlasem vlastníka
nebo správce)
zajištění vlastní nádoby pro směsný odpad
zajištění vlastních nádob pro tříděný odpad
(barevné kontejnery)
možnost využívat nádob pro tříděný odpad od
občanů

Na základě žádosti s vámi bude uzavřena dohoda
a podle zvolených služeb a množství odpadu bude
stanoven roční poplatek.
Ceník služeb je k dispozici na internetu (výše uvedená
adresa) nebo na příslušném kontaktním místě
magistrátu (viz dále).
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