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Základní představení ČIŽP a její činnost 
v oblasti odpadového hospodářství

• ČIŽP byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České 
inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

• Počet zaměstnanců: 550
• V současné době 10 oblastních inspektorátů a dvě pobočky



Základní představení ČIŽP a její činnost 
v oblasti odpadového hospodářství

Oblasti činnosti ČIŽP
• Ochrana přírody

• Ochrana ovzduší

• Odpadové hospodářství 
• Ochrana lesa

• Ochrana vod



Základní představení ČIŽP a její činnost 
v oblasti odpadového hospodářství

Gesce oddělení odpadového hospodářství
• Zákon o odpadech

• Zákon o obalech

• Zákon o chemických látkách
• Zákon o biocidech



Základní představení ČIŽP a její činnost 
v oblasti odpadového hospodářství

Oddělení odpadového hospodářství ročně:
Ø provede cca 3500 kontrol

Ø řeší cca 700 podnětů

Ø vydá cca 800 - 900 rozhodnutí o uložení pokuty 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet kontrol 2606 3501 3228 2990 2892 3150 3422 3643 3261 3359 3544
Počet vydaných 

rozhodnutí 810 836 909 904 856 984 1038 1060 970 897 891
Počet řešených 

podnětů 564 589 526 490 502 532 599 597 709 712 707



Základní představení ČIŽP a její činnost 
v oblasti odpadového hospodářství

Kontrolní činnost vychází z plánu 
kontrol:
• jmenovitě plánované kontroly  - např. 

povinné kontroly dle zákona o IPPC, 
kontroly subjektů u nichž v minulosti zjištěny 
nedostatky apod.

• nejmenovitě plánované kontroly –
většinou na základě podnětů nebo z vlastní 
kontrolní činnosti v daném roce



Základní představení ČIŽP a její činnost 
v oblasti odpadového hospodářství



Základní představení ČIŽP a její činnost 
v oblasti odpadového hospodářství

Plán kontrol ČIŽP OOH tvořen osmi složkovými úkoly:
1. Zařízení k odstraňování odpadů
2. Zařízení k využívání odpadů
3. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů a zařízení ke sběru, výkupu a 

zpracování autovraků
4. Zpětný odběr použitých výrobků (elektrozařízení, 

baterie/akumulátory, pneumatiky)
5. Původci odpadů a průmyslové podniky
6. Kontroly dodržování chemického zákona
7. Obaly
8. Přeshraniční přeprava



Činnost ČIŽP u původců odpadů

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet kontrol 

původců odpadů 1037 790 1006 922 887 836 829 935
Počet vedených 

řízení 290 197 248 214 179 191 174 246
Počet řešených 

podnětů 183 174 174 230 198 210 229 223

ČIŽP v rámci problematiky původců odpadů ročně:
Ø provede cca cca 800 – 1000 kontrol

Ø řeší cca 180 – 230 podnětů

Ø vede cca 246 řízení



Kontroly původců odpadů
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Zjištěná porušení u původců odpadů v letech 2017 a 2018

Nakládání s odpady v místech k tomu neurčených

Nesprávné označení nebezpečných odpadů

Neoznačení míst identifikačním listem NO

Nezařazení odpadů podle druhů a kategorií

Předání odpadů neoprávněné osobě

Netřídění odpadů

Nezabezpečení odpadů

Nepodání ročního hlášení o produkci a nakládání s
odpady, chyby v ročním hlášení nebo nevedení průběžné
evidence



Základní schéma pro nakládání s odpady

Předcházení 
vzniku 
odpadu

Původci 
odpadů

Oprávněné 
osoby

Zařízení k 
odstraňování odpadů
§ Skládky, spalovny, 

biodegradační plochy, 
neutralizační stanice

Zařízení k využívání 
odpadů

§ ZEVO, Terénní úpravy, 
bioplynové stanice, 
kompostárny, recyklační 
linky apod.

Zařízení ke sběru a 
výkupu odpadů

§ Mobilní zařízení
§ Stacionární zařízení
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Pokuta 200 000 Kč – netřídění odpadů
• Společnost jako původce odpadů shromažďovala na 

venkovních plochách kolem výrobní haly odpady, které 
nebyly utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 
Firma nevedla průběžnou evidenci a nezabezpečila 
odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem.

• Neutříděně shromažďovány odpady kategorie „N“ s 
odpady kategorie „O“, např. směsné stavební a demoliční 
odpady s odpady 15 01 10* Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek, plastové a papírové obaly atd. 

• V průběhu řízení vydáno usnesení Krajského soudu o 
úpadku

Příklad





• obecně přetrvává problém s areály po společnostech v 
úpadku (např. areál bývalé olejny v Lovosicích, textilka v 
Brněnci atd.)



Příklad
Pokuta 200 000 Kč – netřídění odpadů
• kontrola obchodního řetězce provedena na základě poznatků z 

vlastní činnosti – v minulosti uložena společnosti sankce mimo 
jiné za netřídění odpadů

• kontrolou zjištěno, že subjekt v provozovnách nadále řádně 
netřídí jemu vznikající odpad podle jednotlivých druhů a 
odpady nezabezpečil před únikem, znehodnocením

• společnost měla udělen souhlas k upuštění od třídění, ale pouze 
pro potraviny v obalech a jinak nevyužitelné odpady

• Ve velkoobjemovém kontejneru s lisem určeném pouze na SKO, který 
už nelze vytřídit, byly tříditelné odpady, např. plastové podložky od 
ovoce, dřevěné bedýnky od zeleniny, plastové obaly od vybalování PET 
lahví nebo biologicky rozložitelné odpady jako vyřazené ovoce a 
zelenina a nebalené pečivo, které tvořily louži s až centimetrovou 
vrstvou zahnívajících šťáv, která silně zapáchala.



• společnost měla udělen souhlas k upuštění od třídění, 
ale pouze pro potraviny v obalech a jinak nevyužitelné 
odpady

• Ve velkoobjemovém kontejneru s lisem určeném pouze na 
SKO, který už nelze vytřídit, byly tříditelné odpady, např. 
plastové podložky od ovoce, dřevěné bedýnky od zeleniny, 
plastové obaly od vybalování PET lahví nebo biologicky 
rozložitelné odpady jako vyřazené ovoce a zelenina a 
nebalené pečivo, které tvořily louži s až centimetrovou 
vrstvou zahnívajících šťáv, která silně zapáchala.





Příklad
Pokuta 350 000 Kč – nakládání s odpady v místě k tomu 
neurčeném a předání odpadů neoprávněné osobě

• společnost předala odpadní výkopovou zeminu s příměsí 
dalších odpadů – beton, cihly, škvára, uhelný prach (182 
tun bez kvalitativních rozborů a 5 353 tun s kvalitou, která 
neodpovídala následnému využití) osobě, která k jejich 
převzetí nebyla oprávněna

• nakládala (prováděla terénní úpravy) s odpady v místech, 
která k nakládání s odpady nebyla určena. Jednalo se o 
drť z demolice objektů spolu se zbytky škváry a svrchní 
skrývku deponie uhlí.



Děkuji za pozornost.

Ing. Lukáš Kůs

lukas.kus@cizp.cz
www.cizp.cz


