PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY č. 383/2001 Sb.
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
§4
Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů
(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen
"zařízení") musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu
životního prostředí a zdraví lidí3) a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo
ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí využívanými, odstraňovanými, sbíranými nebo
vykupovanými odpady.
(2) Každé zařízení musí být vybaveno:
a) doprovodnými zařízeními (zejména manipulačními a skladovacími prostory, technickými
prostředky umožňujícími příjem odpadů), zařízení pro zjišťování hmotnosti přijímaného
odpadu,
b) monitorovacím systémem předpokládaných dopadů provozu zařízení na jednotlivé složky
životního prostředí včetně pracovního prostředí odpovídajícím typu zařízení a druhům
odpadů, se kterými je v něm nakládáno,
c) technickým vybavením a/nebo organizačním opatřením zabraňujícím přístupu
nepovolaných osob a využívání nebo odstraňování odpadu v rozporu s provozním řádem a
právními předpisy,
d) informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou
uvedeny následující informace:
1. název zařízení,
2. identifikační číslo zařízení,
3. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou
být v zařízení využívány, odstraňovány, sbírány nebo vykupovány,
4. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou;
jméno a příjmení, obchodní firma a sídlo, je-li provozovatel fyzickou osobou, včetně jména,
příjmení a telefonního spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,
5. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem,
včetně telefonního spojení,
6. provozní doba zařízení.
(3) Při přejímce odpadů do zařízení postupuje provozovatel zařízení a dodavatel
odpadů způsobem uvedeným v příloze č. 2.
(4) Při provozu zařízení musí být vždy přítomen pracovník určený provozovatelem k
jeho obsluze.
(5) Povinnosti podle odstavců 2 a 4 se nevztahují na zařízení na využití odpadu na
povrchu terénu a na zařízení na využití sedimentů na zemědělském půdním fondu, do
kterého kterých jsou přijímány výhradně sedimenty vytěžené z vodních koryt a nádrží.
§ 22
Ohlašování evidence odpadů

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s
odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 20. K ročnímu
hlášení připojují:
a) provozovatelé čistíren odpadních vod a provozovatelé zařízení na úpravu kalů údaje o
složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě uvedené na listě č. 3 přílohy č.
20,
b) obec údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „obecní systém nakládání s komunálními odpady“) na listě č.
5 přílohy č. 20.
(2) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a
dále provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, na které se podle § 39 odst. 2
zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady
za uplynulý rok podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle
vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky.
(3) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, zařízení,
činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních
zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby. Pokud původce nebo oprávněná
osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních
obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné
provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny
činnosti realizované v jeho správním obvodu.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá hlášení podle odstavců 1 a 2
ministerstvu a krajskému úřadu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o
odpadech na elektronickou adresu příslušných orgánů veřejné správy, která se zveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Vzor formuláře pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 je uveden v příloze č. 30 k této
vyhlášce.
(6) Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/852 je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce.
(7) Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/852 je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.
§ 24a
Způsob přidělování identifikačního čísla zařízení
(1) Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a
YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je
následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C -Jihočeský, J - Vysočina,
B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.

(2) Přidělení identifikačního čísla zařízení zahrnuje jeho vytvoření ve formátu podle
odstavce 1 a sdělení provozovateli zařízení.
(3) V případě mobilního zařízení přiděluje identifikační číslo zařízení krajský úřad, na
jehož území má provozovatel mobilního zařízení sídlo.
(4) Krajský úřad, který vede řízení o žádosti o vydání souhlasu k provozování
mobilního zařízení, které doposud nemá přidělené identifikační číslo zařízení a jehož
provozovatel nemá na území kraje sídlo, informuje krajský úřad, v jehož správním obvodu
má provozovatel mobilního zařízení sídlo, o vydání tohoto souhlasu do 5 dnů ode dne jeho
vydání. Krajský úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel mobilního zařízení sídlo,
zašle sdělení identifikačního čísla mobilního zařízení na vědomí krajskému úřadu, který
vydal souhlas k provozování zařízení.
(5) Již jednou přidělené identifikační číslo zařízení nelze měnit, odstranit ani přidělit
jinému zařízení.
(6) Pokud dojde k převodu nebo přechodu užívacího práva k zařízení, identifikační
číslo zařízení se nemění.
(7) Samostatné identifikační číslo zařízení se přidělí každému zařízení určenému k
nakládání s vybranými výrobky, které se staly odpadem, uvedenými v § 25 odst. 1 písm. g)
zákona a každému zařízení určenému k nakládání s vybranými výrobky, které se staly
odpadem, uvedenými v § 25 odst. 1 písm. h) zákona.
(8) Samostatné identifikační číslo zařízení se přidělí každému zařízení určenému
k nakládání s odpady provádějícímu prozatímní uložení odpadní rtuti, každému
zařízení určenému k nakládání s odpady provádějícímu konverzi a případně
solidifikaci odpadní rtuti a každému zařízení provádějícímu trvalé uložení odpadní
rtuti.

Příloha č. 30 k vyhlášce č 383/2001 Sb.
Formulář pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/852
Tabulka č. 1:
Identifikace původce
Identifikační číslo osoby (IČO)
Identifikační číslo provozovny (IČP) /
zařízení (IČZ)
Název provozovny / zařízení
Ulice č.p./ č.o.
Obec
IČZUJ

E-mail
Původce má integrované povolení

PID (IPPC kód zařízení)

Množství odpadní rtuti uskladněné
v provozovně (v daném roce)

Vysvětlivky:
IČO – identifikační číslo subjektu.
IČP – identifikační číslo provozovny.
IČZ – identifikační číslo zařízení.
Adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním
území má původce provozovnu nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného
číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
E-mail – uvede se kontaktní e-mail na osobu vyplňující formulář.
PID (IPPC kód zařízení) - identifikace zařízení v informačním systému integrované
prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu
dvanáctimístného kódu složeného z velkých písmen a čísel.
Množství odpadní rtuti – údaj se uvede v tunách.

Tabulka č. 2:
Odpadní rtuť předaná do zařízení
Pořadové Druh zařízení
číslo
zařízení

Zařízení
k prozatímnímu
uložení
odpadní rtuti
Zařízení ke
konverzi
případně
solidifikaci
odpadní rtuti
Zařízení
k trvalému
uložení
odpadní rtuti

Identifikační
údaje
zařízení
(IČO, IČZ)
IČO:
IČZ:
IČO:
IČZ:
IČO:
IČZ:

Celkové množství
odpadní rtuti
předané do
zařízení
(v daném roce)

Z toho množství
odpadní rtuti přímo
od původce

Vysvětlivky:
IČO – identifikační číslo subjektu.
IČZ – identifikační číslo zařízení.
Celkové množství odpadní rtuti a množství odpadní rtuti – údaje se uvedou v tunách.

Příloha č. 31 k vyhlášce č 383/2001 Sb.
Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/852

Identifikace zařízení
Typ zařízení

zařízení provádějící prozatímní uložení
odpadní rtuti
zařízení provádějící konverzi a případně
solidifikaci odpadní rtuti
zařízení provádějících trvalé uložení odpadní
rtuti

Identifikační číslo osoby (IČO)
Identifikační číslo zařízení (IČZ)
Ulice č.p./č.o.
Obec
IČZUJ
Identifikace původce
Identifikační číslo osoby (IČO)
Identifikační číslo provozovny
(IČP) / zařízení (IČZ)
Název provozovny / zařízení
Ulice č.p./č.o.
Obec
IČZUJ
Množství odpadní rtuti odeslané
do zařízení provádějícího
odstraňování odpadu
Množství odpadní rtuti, která
prošla konverzí případně
solidifikací
Množství odpadní rtuti, která
byla trvale uložena

Vysvětlivky:
Typ zařízení – subjekt vybere jednu z možností, nehodící se vyškrtne.
IČO – identifikační číslo subjektu.

IČP – identifikační číslo provozovny.
IČZ – identifikační číslo zařízení.
Adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním
území se nachází provozovna nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku
obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
Dle typu zařízení se vyplní relevantní řádek množství odpadní rtuti.
Množství odpadní rtuti – údaj se uvede v tunách.

Příloha č. 32 k vyhlášce č 383/2001 Sb.
Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852

Tabulka č. 1:
Identifikace zařízení
Typ zařízení

zařízení provádějící prozatímní uložení odpadní
rtuti
zařízení provádějící konverzi a případně
solidifikaci odpadní rtuti

Identifikační číslo subjektu IČO
Identifikační číslo zařízení IČZ
Ulice č.p./č.o.
Obec
IČZUJ
Vysvětlivky:
Typ zařízení – subjekt vybere jednu z možností, nehodící se vyškrtne.
IČO – identifikační číslo subjektu.
IČZ – identifikační číslo zařízení.
Adresní údaje se vztahují k zařízení.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním
území se nachází zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR
vydaného Českým statistickým úřadem.

Tabulka č. 2:
Zásilky odpadní rtuti přijaté do zařízení v daném roce
Pořadové
Množství odpadní rtuti
Dodavatel:
číslo
v přijaté zásilce

Původce:

zásilky
IČO:
IČZ:
Ulice č. p./č.o.
Obec
IČZUJ
E-mail:

IČO:
IČP / IČZ:
Ulice č. p./č.o.
Obec
IČZUJ
E-mail:

Vysvětlivky:
Množství odpadní rtuti – údaj se uvede v tunách.
IČO – identifikační číslo subjektu.
IČP – identifikační číslo provozovny.
IČZ – identifikační číslo zařízení.
Adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním
území se nachází provozovna nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku
obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
E-mail – uvede se kontaktní e-mail.
Tabulka č. 3:
Zásilky odpadní rtuti opouštějící zařízení v daném roce
Pořadové
Množství odpadní rtuti
Původce:
číslo
v odeslané zásilce
zásilky
IČO:
IČP / IČZ:
Ulice č. p./č.o.
Obec
IČZUJ
E-mail:

Příjemce
IČO:
IČZ:
Ulice č. p./č.o.
Obec
IČZUJ
E-mail:

Vysvětlivky:
Množství odpadní rtuti – údaj se uvede v tunách.
IČO – identifikační číslo subjektu.
IČP – identifikační číslo provozovny.
IČZ – identifikační číslo zařízení.
Adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním
území se nachází provozovna nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku
obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
E-mail – uvede se kontaktní e-mail.

Tabulka č. 4:
Množství odpadní rtuti uskladněné v zařízení na konci kalendářního měsíce
Měsíc
Množství odpadní rtuti na skladu k poslednímu dni v měsíci
1. leden
2. únor
3. březen
4. duben
5. květen
6. červen
7. červenec
8. srpen
9. září
10. říjen
11. listopad
12. prosinec
Vysvětlivky:
Množství odpadní rtuti – údaj se uvede v tunách.

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY č. 294/2005 Sb.
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v souladu s nimi upravuje
a) technické požadavky na skládky odpadů (dále jen "skládky") a podmínky jejich
provozování,
b) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na
skládku pouze za určitých podmínek,
c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování
přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů,
d) technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných
odpadů,
e) požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,
f) požadavky na dočasné skladování kovové prozatímní uložení odpadní rtuti,
g) požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky,
h) způsob vytváření a čerpání finanční rezervy,

i) technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu.
§2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních
klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo
biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje,
nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do
styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní
prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními
předpisy2). Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní,
b) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný odpad,
c) kapalným odpadem - odpad ve skupenství kapalném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005)
příloha B,
d) vodným výluhem - roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4
(83 8005),
e) sedimentem - materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch a koryt vodních toků
vzniklý převážně erozí půdy, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál5),
f) směsnými komunálními odpady - odpady katalogových čísel3) 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03
a 20 03 07,
g) výluhovou třídou - množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných
škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005),
h) skládkovým plynem - plyn, který se vyvíjí z odpadu uloženého na skládce biologickými i
chemickými pochody,
i) ukládáním odpadů na skládkách - odstraňování odpadů způsoby uvedenými v příloze č. 4
zákona pod kódy D1 a D5,
j) využíváním odpadů na povrchu terénu - rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních
nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených
skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu
terénu není aplikace na zemědělskou půdu,
k) rekultivací - uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a
obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově
zamýšlenému užívání,
l) kritickými ukazateli - limitní hodnoty koncentrace škodlivin a biologických činitelů vybraných
na základě znalosti technologie vzniku odpadu, jejichž stanovení je nutné a postačující pro
pravidelné ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných dodávkách do zařízení bez ohledu
na to, zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení touto vyhláškou požadovány,
m) hodnocením přijatelnosti odpadů do zařízení - proces, jehož prvním krokem je zpracování

základního popisu odpadu původcem nebo oprávněnou osobou, druhým pravidelné
ověřování kvality průběžně nebo opakovaně vznikajících odpadů původcem nebo
oprávněnou osobou, která odpad převzala do vlastnictví, a třetím kontrola při přejímce
odpadu v zařízení,
n) zařízením - skládky, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady
využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám,
o) nereaktivním nebezpečným odpadem - odpad podle § 4 odst. a) zákona, který při
normálních klimatických podmínkách nehoří, ve vodě se snadno nerozpouští ani jinak
fyzikálně či chemicky nereaguje v prostředí místa, kam je ukládán, s jinými odpady nebo
věcmi, s nimiž přijde do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí
či k ohrožení lidského zdraví,
p) sektorem skládky - místně vymezená část skládky, která slouží k ukládání odpadů
srovnatelných svým původem, složením a vlastnostmi, a která svým technickým provedením
zabezpečí oddělené ukládání těchto odpadů uvnitř jedné skládky a zabrání kontaktu,
vzájemnému ovlivnění nebo smíchání odpadů uložených v jednotlivých sektorech skládky po
celou dobu jejich uložení,
q) základním popisem odpadu - průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem
odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 přílohy č. 1 na základě
všech dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost a pravdivost odpovídá původce
nebo oprávněná osoba, která základní popis odpadu předává s každou jednorázovou nebo
první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení,
r) dodávkou odpadu - každý náklad odpadu přijatý do zařízení najednou od jednoho
dodavatele,
s) opakovanými dodávkami odpadu - pravidelně i nepravidelně se opakující dodávky jednoho
druhu odpadu, stejných vlastností, vznikající v neměnném technologickém procesu jednomu
původci,
t) odpadem z azbestu - nebezpečné odpady katalogových čísel3) 06 13 04, 10 13 09, 16 01
11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud
nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest,
u) mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu nebo jiného
podobného odpadu kategorie ostatní odpad spočívající v kombinaci fyzikálních a
biologických postupů,
v) recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup ze zařízení k
využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů
podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho
roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu
určených,
w) dočasným skladováním kovové rtuti - odstraňování kovové rtuti, která je odpadem, v
souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie24) způsobem uvedeným v příloze č. 4
zákona pod kódem D15 tak, že kovová rtuť je dočasně skladována po dobu delší než jeden
rok. w) prozatímním uložením odpadní rtuti - skladování odpadní rtuti v souladu s
přímo použitelným předpisem Evropské unie24) způsobem uvedeným v příloze č. 4
zákona pod kódem D15 po dobu delší než jeden rok.

§ 9a
Technické požadavky na dočasné skladování kovové rtuti
Zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný
odpad. Na dočasné skladování kovové rtuti se vztahují zvláštní požadavky podle přílohy č.
13 k této vyhlášce.
§ 9a
Technické požadavky na prozatímní a trvalé uložení odpadní rtuti

(1) Zařízení pro prozatímní uložení odpadní rtuti je skládkou skupiny S
nebezpečný odpad. Na prozatímní uložení odpadní rtuti se vztahují zvláštní požadavky
podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.
(2) Odpadní rtuť může být odstraněna pouze na skládce skupiny S-nebezpečný
odpad. Kromě požadavků této vyhlášky pro skládku skupiny S-nebezpečný odpad
musí být při trvalém uložení odpadní rtuti splněny požadavky pro prozatímní uložení
odpadní rtuti uvedené v části A a v části B bodech 6. a 8. přílohy č. 13 k této vyhlášce.

Příl.4
Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky

1. Na skládky všech skupin nesmějí být ukládány odpady uvedené v části A přílohy č.
5.

2. U všech odpadů ukládaných na skládky musí být splněny podmínky mísitelnosti
podle přílohy č. 3.

3. Odpady upravené některým ze způsobů stabilizace uvedených v příloze č. 6 pod
kódem D9, nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-IO a S-OO3. Na skládky skupin SOO1 nebo S-NO se ukládají podle třídy vyluhovatelnosti.

4. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů smějí být ukládány pouze po úpravě
způsobem podle přílohy č. 6 v odděleném sektoru skládky odpadů.

5. Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu na skládku skupiny S - inertní
odpad:

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam
stanovených,

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí
překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro
výluhovou třídu číslo I,

c) odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v
následující tabulce č. 4.1.
Tabulka č. 4.1.

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady,
které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad

-----------------------------------------------------------------Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

-----------------------------------------------------------------BTEX

mg/kg sušiny

6

-----------------------------------------------------------------Uhlovodíky C10 - C40

mg/kg sušiny

500

-----------------------------------------------------------------PAU

mg/kg sušiny

80

-----------------------------------------------------------------PCB

mg/kg sušiny

1

-----------------------------------------------------------------TOC

mg/kg sušiny

30 0001) (3 %)

------------------------------------------------------------------

Poznámka k tabulce č. 4.1.:
1) V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 %
překročena za předpokladu, že je hodnota DOC =< 50 mg/l

Použité zkratky

BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů

C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu,
fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

TOC - celkový organický uhlík

DOC - rozpuštěný organický uhlík

6. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - ostatní odpad (SOO1):

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam
stanovených,

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí
překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro
výluhovou třídu číslo IIa,

c) obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této nejvýše přípustné
hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC
=mensi 80 mg/l. Obsah TOC v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 6) se
nezjišťuje;

d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

7. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - ostatní odpad (SOO3):
a) na tuto skupinu skládek nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,

b) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam
stanovených a odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu podle § 3 odst.
2 písm. b) bodu 2,

c) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí
překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro
výluhovou třídu číslo IIa, výjimkou je pouze výstup ze zařízení pro biologické zpracování
bioodpadů 3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., u kterého se ukazatel
DOC nezjišťuje,

d) biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně
omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR
a krajů [tj. snížit tento podíl do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na
35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu
vzniklého v roce 1995],

e) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7,

f) výstup z úpravy směsných komunálních odpadů obsahující biologicky rozložitelnou složku,
který splňuje parametry bodů 10 a 11 této přílohy, může být přijímán bez zkoušek podle
přílohy č. 2,

g) pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC, uvedená v příloze č. 2
pro výluhovou třídu číslo IIa, lze odpad přijmout na skládku za podmínky, že nebude
obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 4.2.

Tabulka č. 4.2.

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být
ukládány na skládku S-OO3, pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota
ukazatele DOC uvedená v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

-----------------------------------------------------------------Uhlovodíky C10 - C40

mg/kg sušiny

750

-----------------------------------------------------------------PAU

mg/kg sušiny

80

-----------------------------------------------------------------EOX

mg/kg sušiny

50

------------------------------------------------------------------

C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu,
fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)

EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny.

8. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - nebezpečný odpad
(S-NO):

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam
stanovených,

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí
překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro
výluhovou třídu číslo III,

c) nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 % sušiny nebo
ukazatel TOC v sušině vyšší než 6 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty
ukazatele TOC lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je
hodnota DOC =< 100 mg/l. Obsah TOC v sušině stabilizovaného odpadu (kód D9 v příloze č.
6 k této vyhlášce) se nezjišťuje.

d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7,

e) kovová rtuť, která je odpadem, je přijímána k dočasnému skladování prozatímnímu
uložení za podmínek podle § 9a. Ostatní podmínky stanovené v této příloze se pro dočasné
skladování prozatímní uložení kovové rtuti nepoužijí.

9. Nejvýše trojnásobné překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů vyjma pH
stanovených v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 pro příslušné skupiny skládek, je možné pouze za
následujících podmínek:

a) všechny ostatní požadavky stanovené v příloze č. 4 jsou splněny,

b) překročení nepředstavuje zvýšené riziko ohrožení životního prostředí podle zvláštních
právních předpisů2),

c) jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců, uvedené v provozním řádu skládky,

d) v případě inertních odpadů nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů
DOC, BTEX, PCB, TOC a uhlovodíků řady C10 - C40,

e) v případě společného ukládání ostatních odpadů a nebezpečných odpadů na skládkách
S-OO nesmí být zvýšen ukazatel DOC a upravena hodnota pH,

f) na skládkách nebezpečných odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel DOC,

g) bude ohlášeno podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, ve znění pozdějších předpisů.

10. Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku s výjimkou směsných
komunálních odpadů a odpady, které přestaly být biologicky rozložitelné po úpravě, ukládané
na skládku musí splnit parametr biologické stability AT4 uvedený v tabulce 4.3. Tento
parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s
četností podle tabulky č. 4.4.
Tabulka č. 4.3.
---------------------------------------------------------------------------------------------Parametr

Limitní hodnota

Jednotka

---------------------------------------------------------------------------------------------spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4)*)

10

mg O2/g sušiny

---------------------------------------------------------------------------------------------*) AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability
bioodpadu na základě měření spotřeby

O 2 za 4 dny podle přílohy č. 12.

11. Výstup z úpravy směsných komunálních odpadů může být ukládán na skládku,
pouze pokud jeho výhřevnost v sušině nepřekročí hodnotu 6,5 MJ/kg. Tento parametr je
kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle
tabulky č. 4.4.
Tabulka č. 4.4.
---------------------------------------------------------------Roční produkce odpadu nebo výstupu

Četnost kontrol

---------------------------------------------------------------0 - 1 000 t
1 001 - 5 000 t
5 001 a více t

2 x za rok*
4 x za rok*
12 x za rok*

----------------------------------------------------------------

Příl.5
Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako
technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky
ukládat jen za určitých podmínek
A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat
jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu
1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38
zákona) s výjimkou využívání pneumatik při výstavbě a uzavírání skládek.
2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi, s výjimkou
kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování prozatímnímu
uložení za podmínek podle § 9a.
3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností:
HP 1 Výbušné, HP 2 Oxidující, HP 3 Hořlavé, HP 9 Infekční, HP 12 Uvolňování akutně
toxického plynu, s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému
skladování prozatímnímu uložení za podmínek podle § 9a.
4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.
5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo
výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové, a jejichž účinky na
člověka nebo životní prostředí nejsou známy.
6. Veškerá léčiva13), návykové látky a přípravky21), makovina21) a prekursory
drog22).
7. Biocidy (pesticidy).14)

8. Odpady silně zapáchající.15)
9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku
atmosférického.
10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich
uvádění do životního prostředí.16)
11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.
B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek
1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a
vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové
kartony), pouze pokud není jejich využití technicky a ekonomicky možné.
2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava
technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich
objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.
3. Neupravené směsné komunální odpady pouze, pokud byly při jejich
shromažďování vytříděny nebezpečné složky komunálního odpadu, komodity určené ke
zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 zákona a zajištěno oddělené soustřeďování
využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 3 zákona. V případě obecního
systému nakládání s komunálním odpadem se považuje podmínka vytřídění jednotlivých
složek za splněnou, pokud je v obci zajištěno oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu v rozsahu § 17 odst. 3 zákona.
4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelnou složku
směsných komunálních odpadů. V případě, že je tato složka ze směsných komunálních
odpadů oddělena, může být uložena pouze, pokud splní požadavky bodů 10 a 11 přílohy
č. 4.
5. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za podmínek
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie23).
6. Výstupy ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů pouze, pokud jde o
výstupy
skupiny
3
a
4
podle
vyhlášky
č.
341/2008
Sb.10a)
Příl.13
Zvláštní požadavky na dočasné skladování uložení kovové odpadní rtuti
A. Kritéria a postup pro přijímání kovové rtuti k dočasnému skladování uložení
1. Složení kovové odpadní rtuti
Kovová Odpadní rtuť musí splňovat tyto specifikace:
a) obsah rtuti vyšší než 99,9 % hmotnostních,
b) absence nečistot schopných vyvolat korozi uhlíkové nebo nerezové oceli, například
roztoku kyseliny dusičné nebo roztoků chloridových solí.

2. Požadavky na shromažďovací prostředky
Kontejnery užívané pro skladování uložení kovové odpadní rtuti musí být odolné vůči
korozi a nárazu. Nesmí na nich být svary. Kontejnery musí splňovat tyto specifikace:
a) materiál kontejneru: uhlíková ocel (minimálně ASTM A36) nebo nerezová ocel (AISI 304,
316L),
b) kontejnery nesmí propouštět plyny a kapaliny,
c) vnější stěna kontejneru musí být odolná vůči podmínkám skladování uložení,
d) konstrukce kontejneru musí úspěšně absolvovat zkoušku volným pádem a zkoušku
těsnosti podle přílohy A kapitol 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Evropské dohody o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí (ADR)25).
Maximální stupeň naplnění je 80 % objemových, aby byl zajištěn dostatečný
expanzní prostor a aby následkem expanze kapaliny v důsledku vysoké teploty nemohlo
dojít k úniku ani trvalému porušení kontejneru.
3. Přijímání kovové rtuti k dočasnému skladování uložení
Přijímat lze pouze kontejnery s osvědčením prokazujícím splnění požadavků
uvedených v části A této přílohy. Osvědčení vydává dodavatel odpadu, jímž se rozumí
původce nebo oprávněná osoba, tj. osoba za odpad odpovědná až do doby jeho předání
další oprávněné osobě. Osvědčení nenahrazuje základní popis odpadu podle přílohy č. 1.
Postupy při přijímání musí splňovat tyto požadavky:
a) přijímá se pouze kovová odpadní rtuť, která splňuje minimální kritéria pro přijetí uvedená
v bodě 1,
b) kontejnery musí být před uskladněním vizuálně zkontrolovány; poškozené nebo
zkorodované kontejnery nebo kontejnery vykazující únik se nepřijmou,
c) na kontejnerech musí být vyražena trvalá značka uvádějící identifikační číslo kontejneru,
výrobní materiál, prázdnou hmotnost, odkaz na výrobce a datum výroby,
d) na kontejnery musí být trvale připevněna tabulka uvádějící identifikační číslo osvědčení.
4. Obsah osvědčení
Osvědčení uvedené v bodě 3 obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ, bylo-li přiděleno),
b) identifikační údaje osoby odpovědné za plnění kontejnerů (název, sídlo, adresa, IČ, bylo-li
přiděleno),
c) místo a datum plnění kontejnerů,
d) množství rtuti,
e) čistotu rtuti a případně popis nečistot, včetně analytické zprávy,

f) čestné prohlášení, že kontejnery byly používány výlučně pro přepravu a skladování
uložení rtuti,
g) identifikační čísla kontejnerů,
h) případné zvláštní poznámky.
1) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.
Směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění směrnice Rady
1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1102/2008.
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o
zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování
kovové rtuti. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení
nařízení (ES) č. 1102/2008.

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY č. 94/2016 Sb. S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN
Příl.1
Doplňující limitní hodnoty a kritéria pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu HP 9,
HP 14 a HP 15
2. HP 14 Ekotoxický
Jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 14 Ekotoxický se hodnotí
odpad
Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický je možné provést na základě
výpočtové metody podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečné
vlastnosti ekotoxicita11) nebo na základě zkoušky způsobem uvedeným v tabulce č. 1.1
nebo 1.2. V případě provádění zkoušky se nebezpečná vlastnost ekotoxicita přiřadí
odpadu, u něhož dojde za podmínek zkoušky k překročení limitních hodnot uvedených
v příslušné tabulce alespoň pro jeden zkušební organismus. Pokud bylo v konkrétním
případě provedeno hodnocení výpočtovou metodou i hodnocení na základě zkoušky,
přiřazuje se nebezpečná vlastnost na základě výsledku zkoušky.
a) na základě výpočtové metody uvedené v části čtvrté přílohy I přímo použitelného předpisu
Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí11) (sumační metoda), nebo
b) v případě, že výpočtovou metodu podle písmene a) nelze použít, protože znečišťující
nebezpečné látky nejsou klasifikovány podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí12) nebo nejsou známy, odpad, u něhož se
provede zkouška způsobem uvedeným v tabulce č. 1.1 nebo 1.2. a u něhož dojde za
podmínek zkoušky k překročení limitních hodnot uvedených v příslušné tabulce alespoň pro
jeden zkušební organismus.

2) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. Nařízení Rady
(EU) č. 2017/997, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
Nařízení Rady (EU) č. 2017/997, kterým se mění příloha III směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14
„ekotoxický“.

