Kdo je považován za podnikatele
Za podnikatele se považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně
za účelem dosažení zisku a dále osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že
podnikatelem je také ten, kdo má k podnikání živnostenské či jiné oprávnění.
Zákon o odpadech právnickou osobu či fyzickou osobu oprávněnou k podnikání (dále také jen
“podnikatele”) zařazuje mezi původce odpadu.
Tudíž každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem
odpadů. Tím podnikatelům plynou povinnosti ve spojení s vyprodukovaným odpadem přímo
ze zákona, který jsou podnikatelé povinni dodržovat, (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech)
Zákon ukládá každému, tedy i podnikatelům, obecnou povinnost předcházet vzniku odpadů,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Pokud však vzniku odpadů nelze zabránit,
musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí,
a který je v souladu s právními předpisy.
Zákon o odpadech stanoví, že nakládat s odpady a zbavovat se jich je možné pouze způsobem
stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí.
Možnosti podnikatelů
Podnikatelé mají více možností, jak s odpadem podobným komunálnímu, který nemohou sami
využít nebo odstranit v souladu s právními předpisy, naložit:
Odpad může podnikatel převést do vlastnictví osoby, jež je oprávněna k jejich převzetí, tedy
provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu konkrétního
druhu odpadu. V Přešticích tuto službu zajišťuje společnost Západočeské komunální služby a.s.
Další možností jak s odpadem podobným komunálnímu naložit je uzavřít smlouvu s obcí, na
základě které bude využívat systému odpadového hospodářství města. Zákon pro tuto smlouvu
vyžaduje, aby byla uzavřena v písemné formě a její povinnou náležitostí je výše sjednané ceny,
kterou je právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna obci za tuto službu platit.
Další variantou pro podnikatelské subjekty je odevzdávat za úplatu odpad na sběrný dvůr. Tuto
formu zapojení tak musí doložit vážními lístky a pokladními stvrzenkami.

Kontroly a sankce
Mezi subjekty oprávněné ke kontrole dodržování povinností na úseku nakládání s odpady ze strany
podnikatelů patří Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou
působností a obecní úřad.
Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad i obecní úřad obce s rozšířenou působností kromě
jiného kontrolují, jak jsou podnikateli dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství.

