
Povinnosti pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vyplývající  
ze Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  

 
Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen „zákon“) v § 13 upravuje Vaše povinnosti jakožto 
původce odpadů.  
Odpady dle zákona je nutné třídit podle jednotlivých druhů a kategorií, přednostně zajistit 
jejich využití a mimo jiné zajistit předání veškerých odpadů oprávněné osobě k jejich převzetí.  
 
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob upravuje § 62 odst. 1 zákona. Práv-
nická nebo podnikající fyzická osoba, která umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzic-
kým osobám (zaměstnanci, klienti, návštěvníci) odkládání komunálního odpadu vzniklého 
v rámci provozovny, musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro 
odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad. 
 
Povinnost vyplývající z § 62 odst. 1 zákona lze mj. naplnit podáním Žádosti o povolení k upuš-
tění od odděleného soustřeďování odpadů – https://www.meucaslav.cz/codelat/zivotni-
prostredi/odpadove-hospodarstvi/informace-pro-zivnostniky/ 
 
Na základě podané žádosti bude zaslána Výzva k úhradě správního poplatku 1000,-Kč. Správní 
orgán po obdržení správního poplatku vydá Rozhodnutí upravující povinnost vyplývající z § 62 
odst. 1 zákona. 
 
 
Způsobů, jak zajistit nakládání s odpady je několik:  

- Zapojení do systému organizovaného městem Čáslav  

- Uzavření smlouvy se svozovou společností (samostatné sběrné nádoby)  

- V případě velmi malé produkce předat odpad do sběrných surovin nebo sběrných 
dvorů a schovat si potvrzení o odevzdání odpadů  

 
Pokud budete využívat systém města pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné 
smlouvy s městem nebo v rozporu se smluvními podmínkami (např. vhazováním odpadu do 
nádob určených výhradně pro nepodnikající fyzické osoby), může Vám být ze strany místně 
příslušného úřadu uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč (§ 121 odst. 5 písm. c) zákona). 
Stejný postih hrozí i v případě, že nebudete mít žádným z uvedených způsobů zajištěno využití 
nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem.  
 
V případě dalších dotazů či nejasností kontaktujte Odbor životního prostředí MěÚ Čáslav, tel.: 
722 963 822, email: kacanova@meucaslav.cz , 725 044 656, email: kubesova@meucaslav.cz 
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