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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 18. února 2019 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací – Jaké nejvyšší pokuty lze ve správním 

řízení uložit právnické osobě za porušování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí 

a za jaké přestupky, resp. dle kterých předpisů. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Na úseku ochrany životního prostředí jsou skutkové podstaty přestupků právnických osob 

stanoveny v následujících právních předpisech: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 

lesa, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 

některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších 

předpisů, 

- zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně 

některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského 

protokolu, 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 

ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), 

ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 

skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 

produkty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Všechny citované právní předpisy jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách 

ministerstva v rubrice Legislativa – Platné právní předpisy (dostupné na 

https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy). 

Výše pokuty je v uvedených právních předpisech stanovena horní hranicí sazby. Nejvyšší horní 

hranici sazby pokuty za přestupek právnické osoby na úseku práva životního prostředí zakotvuje 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Za přestupek podle ustanovení § 66 odst. 4 tohoto 

zákona lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč (§ 66 odst. 8 zákona o odpadech). Skutkové 

podstaty přestupků jsou v ustanovení § 66 odst. 4 zákona o odpadech definovány takto: 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) zařadí odpad uvedený v § 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) jako odpad ostatní nebo nakládá s 

tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby podle § 9, 

že odpad nemá nebezpečné vlastnosti,  

b) nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není 

povoleno, 
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c) ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísí 

nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního 

úřadu, 

d) nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo 

v rozporu s ním, 

e) ukládá na skládku odpady, které jsou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem 

zakázány ukládat na skládku, nebo při ukládání odpadů na skládku nedodržuje podmínky 

stanovené prováděcím právním předpisem, 

f) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými výrobky nebo odpady 

nebo zařízeními podle části čtvrté, 

g) poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem 

Evropských společenství o přepravě odpadů39) nebo neplní podmínky stanovené v rozhodnutí 

ministerstva vydaném podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě 

odpadů39) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 nebo podle části 

deváté, 

h) nakládá s odpady perzistentních organických znečišťujících látek v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících 

látkách30a) nebo nevede evidenci o odpadech perzistentních organických znečišťujících látek 

nebo neohlašuje údaje podle § 39 odst. 8, 

i) zajišťuje společné plnění povinností výrobců nebo povinných osob, k němuž je potřeba 

oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31l nebo 38c, bez tohoto oprávnění, nebo 

bez oprávnění k provozování kolektivního systému nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž 

obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je oprávnění třeba, 

j) jako provozovatel systému podle § 31l nebo 38c poruší některou povinnost, kterou 

provozovateli systému ukládá tento zákon, 

k) prozatímně uloží odpadní rtuť v rozporu s čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/852, nebo 

l) trvale odstraní odpadní rtuť v rozporu s čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/852. 

 

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 67 zákona o odpadech se při opakovaném spáchání 

přestupku zvyšuje horní hranice sazby dvojnásobně (je-li přestupek podle § 66 odst. 1 až 7 

spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše 

dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v § 66 odst. 8. Přestupek je spáchán opakovaně, 

jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán 

vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců). 

 

S pozdravem 

 Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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