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MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

Odbor životního prostředí 
 

 

 

 

 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016  
podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

 

odbor životního prostředí 
 

 

Kontroly fyzických a právnických osob, provozujících živnost, zaměřené na dodržování 

povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů 

Kontroly byly provedeny na základě ustanovení § 80 odst. 1 písmene a), kdy obecní úřad  

kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému 

zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s 

obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto 

zákonem. 

Počet vykonaných kontrol: 26 

Zobecněné výsledky provedených kontrol: 

Porušení zákona bylo zjištěno v jednom případě. Porušení zákona se týkalo využívání 

systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto 

obcí nebo nezajištění využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem. Za zjištěné 

porušení zákona byla uložena formou příkazu pokuta v celkové výši 1500,- Kč, náklady řízení 

byly uhrazeny v souladu s vyhláškou č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 

výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. 

 

 

 

Kontroly fyzických a právnických podnikajících osob zaměřené na dodržování 

povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů 

Kontroly byly provedeny na základě ustanovení § 79 odst. 1 písmene f), a to jak jsou těmito 

osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí jiných správních úřadů 

v oblasti odpadového hospodářství.  

Počet vykonaných kontrol:  18 (z toho 2 dosud neukončené) 

Zobecněné výsledky provedených kontrol:  

Na  základě  učiněných  zjištění  uloženo celkem 12 pokut podle ustanovení § 66 odst. 5 

zákona o odpadech, za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 18 odst. 1 

písm. j) zákona o odpadech, tj. nevedení evidencí odpadů, nepodání hlášení o odpadech 

příslušnému správnímu úřadu. 
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Celková výše pokut za kontrolované období je 30 000,- Kč, z toho 12 000,- Kč činí náklady 

řízení, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových 

výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 

nákladů řízení. 

 

 

Kontroly fyzických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání zaměřené na 

dodržování povinností stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů podle něj 

vydaných 

Kontroly byly provedeny na základě ustanovení § 110 odst.1, zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy 

vodoprávní úřad dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj 

vydaných, byly zaměřeny na nakládání s odpadními vodami. 

Počet vykonaných kontrol: 22 

Zobecněné výsledky provedených kontrol: 

Porušení zákona bylo zjištěno ve dvou případech u fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Jednalo se o porušení zákona podle §125a odstavec 1. písm. b) vodního zákona, tj správní 

delikt nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odstavce 1 vodního 

zákona bez povolení k nakládání s vodami. Za zjištěná porušení zákona byly uloženy formou 

příkazu pokuty v celkové výši 2500,- Kč, náklady řízení byly uhrazeny v souladu s vyhláškou 

č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným 

osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Čtyři řízení nadále probíhají. 
 

 

Kontroly fyzických osob – odborných lesních hospodářů a právnické osoby – vlastníka 

lesa, zaměřené na dodržování povinností stanovených zákonem 

 

Kontroly byly provedeny na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. i) zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon). 

Počet vykonaných kontrol: 5 

Zobecněné výsledky provedených kontrol 

Na základě výsledků kontroly bylo zjištěno, že odborní lesní hospodáři vykonávají svou 

činnost bez závad v souladu s § 37 odst. 1 lesního zákona. Kontrola proběhla rovněž formou 

místního šetření v několika vybraných lesních porostech ve vlastnictví fyzických osob. 

Dále byla provedena kontrola výsadby melioračních a zpevňujících dřevin na pozemcích 

právnické osoby v návaznosti na Směrnici Ministerstva zemědělství č. j. 41459/2002-5030 ze 

dne 30.4.2003, o postupu při poskytování finančních prostředků na výkony a opatření, které 

stát hradí nebo kde stát rozhoduje o subjektu, který náklady nebo újmu uhradí. Kontrolou bylo 

zjištěno, že právnická osoba provedla výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v místě a v 

rozsahu uvedeném v žádosti o poskytnutí finančních prostředků. 

 

 

 

Zpracovala Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí 

dne 31.1.2017 


