Ž

ivnostenský odpad je významnou skupinou odpadu, která se může podílet
až 60 % na produkci komunálních odpadů ve větších městech. Na území městské
části Praha 10 je této problematice věnována zvýšená pozornost. Ze strany úřadu,
ale i jiných dozorových institucí, jsou vykonávány pravidelné kontroly.

JAK NA
PODNIKATELSKÝ
ODPAD

Je třeba brát v úvahu, že při porušení
povinností původce odpadu může uložit
orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo
právnické osobě, která využívá systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním
odpadem bez písemné smlouvy s touto
obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu
se zákonem, pokutu do výše 300 000 Kč
(§ 66 odst. 1 zákona o odpadech).
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Podrobné informace k možnostem
nakládání s podnikatelským odpadem,
včetně dokumentů ke stažení, najdete
na Portálu o životním prostředí hlavního města Prahy:
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/
odpady/pro_firmy.
Věnujte, prosím, svému odpadu náležitou
pozornost. Problematiku můžete konzultovat s odbornými pracovníky Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ
Praha 10.
Telefonní kontakt:
267 093 649, 267 093 407, 267 093 609
Email: posta@praha10.cz
Web: www.praha10.cz
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V roce 2017 vydala Městská část Praha 10 pod záštitou
starosty Ing. Vladimíra Nováka.
www.praha10.cz
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§
F

yzické osoby oprávněné k podnikání
a právnické osoby jsou podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, původci
odpadů (§ 4). Jako takoví jsou povinni
plnit řadu povinností (§ 16). To platí
i tehdy, jsou-li v pronájmu a budovu,
kde firma sídlí, spravuje někdo jiný.
Mezi základní povinnost při nakládání s podnikatelským odpadem patří:
• produkované odpady zařazovat podle jednotlivých druhů a kategorií, dané
vyhláškou č. 93/2016 Sb., kterou se vyhlašuje tzv. Katalog odpadů (živnostenským odpadem zde označujeme odpad
podobný komunálnímu podle § 2, písm.
2 této vyhlášky),
• odpady vytříděné shromažďovat
dle jednotlivých druhů, zabezpečit před
znehodnocením, odcizením nebo únikem a zajistit jejich následné využití. Povinné tříděné složky se liší dle provozované živnosti. Od třídění původce může
upustit pouze se souhlasem místně pří-

slušného orgánu státní správy (Odboru
ochrany prostředí Magistrátu hl. města
Prahy). Předat odpady smí původce
pouze osobě, která má k převzetí oprávnění dle zákona o odpadech (dopravce
odpovídá pouze za dopravu, nikoliv
za to, jak bude s odpady naloženo),
• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a to
opět podle jednotlivých druhů a kategorií a za každou provozní jednotku zvlášť.
Konkrétní povinnosti jsou stanoveny
v § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
• Původce odpadů je odpovědný
za nakládání s odpady do doby jejich
využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo
do doby jejich převedení do vlastnictví
osobě oprávněné k jejich převzetí podle
§ 12 odst. 3 zákona o odpadech.
Přehled všech povinností lze nalézt
v uvedeném zákoně o odpadech a příslušných vyhláškách.

V

eškeré povinnosti vztahující se k odpovědnému nakládání s podnikatelským odpadem vykonává každý subjekt zcela na své náklady. Bezplatné využívání odpadového systému města (např. uličních nádob na tříděný odpad) pro odkládání podnikatelských odpadů není možné.



Možnosti odpovědného nakládání s podnikatelským odpadem
Zapojení do systému obce

Z

apojení do systému obce je možné
na základě smlouvy uzavřené s obcí
formou samostatně přistavené sběrné
nádoby (na směsný odpad, papír, plast,
sklo, nápojové kartony a kovové obaly).
Cena za přistavení nádoby závisí na jejím objemu a frekvenci jejího vývozu.
Smluvní povinností zapojeného původce odpadu je umístit sběrné nádoby
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v provozovně či objektu (nebo pozemku) se souhlasem vlastníka, a pouze
v době jejího svozu umístit sběrnou nádobu na místo přistavení určené po domluvě se svozovou společností. U tohoto režimu svozu je možné si u příslušné
svozové společnosti jako nadstandard
objednat zanášku a vynášku či jiné služby.

Objem a frekvenci nádob si každý
zájemce o zapojení do systému obce
nastaví dle produkovaného množství
(tj. dle plochy provozovny či kapacity
zařízení atd.). Podnikatelské subjekty
působící v jednom objektu se mohou
sdružovat a využívat nádoby společně,
není nutné, aby měl každý svou vlastní
sadu nádob.
U provozoven, kde z objektivních důvodů není možné umístit sběrné nádoby

lze využít varianty tzv. pytlového sběru,
a to pouze pro komodity papír a plast.
Jedná se o typizované pytle s logem svozové společnosti o objemu 70 l. Zájemce
po podpisu smlouvy obdrží adekvátní
počet pytlů odpovídající době trvání
smlouvy (dle nastavené frekvence) a instrukce ohledně času a formy přistavení
pytlů. Uzavřený pytel bude v den svozu
a v domluvený čas přistaven u vchodu
do objektu či provozovny.

V případě zájmu o zapojení do systému obce je potřeba kontaktovat svozovou
společnost, která na daném území MČ provádí svoz směsného a tříděného komunálního odpadu (pro území MČ Praha 10 – společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.; tel. 296 339 917 (- 918; - 919); email: obchod@ave.cz.

Uzavřít smlouvu s některou z oprávněných firem
o odvozu vytříděných složek

V

lastní nádobu a odvoz vytříděných
složek si lze zajistit na základě smlouvy i s jinou firmou oprávněnou k převzetí
odpadu ve smyslu zákona o odpadech.
Doporučujeme poptat více firem. Cena
závisí na mnoha faktorech, jako je veli-



kost nádoby, frekvence svozu, požadavek
na zamykání nádob, požadavek na vývoz
nádob v době svozu na ulici atd. Oprávněné osoby lze vyhledat i pomocí registrů
na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR: https://isoh.mzp.cz/.

Při umístění sběrných nádob na veřejném prostranství je potřeba respektovat zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů). Umístěním nádob na komunikaci (chodníku nebo vozovce) dochází
k porušení tohoto zákona. Nádoby by měly být situovány v prostorách firmy či
objektu, ve kterém je živnost provozována. Umístění nádob na jiném veřejně
přístupném místě je možné pouze se souhlasem vlastníka pozemku.

Vytříděné složky prodat firmě, která má k výkupu
oprávnění

T

řetí možností je prodej vytříděných
odpadních složek firmám, které se zabývají výkupem odpadních komodit.
To se týká především papíru. Ten lze



realizovat prostřednictvím výkupen nebo
dalších k výkupu oprávněných firem. Zajistit si lze např. i bezpečnou skartaci dokumentů.
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