
Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 2 

Působnost zákona 

 (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou 

a) odpadních vod
2
), 

a)  odpadních vod
2)

 v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy
61)

, 

_________________ 
2) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

61) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

ve znění pozdějších předpisů. 

b) odpadů drahých kovů
4)

, 

 cb) radioaktivních odpadů
5)

, 

 dc) mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za 

účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se zvláštním právním předpisem
6)

, 

 e d) exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu podle odstavce 2 písm. c), 

slámy a jiných přírodních látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevykazují 

žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu příloze přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů
62) 

a které se využívají 

v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním právním předpisem
7)

 nebo k výrobě energie 

prostřednictvím postupů nebo metod, které nepoškozují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví, 

 f e) nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší
51)

, oxidu uhličitého zachyceného za účelem 

jeho ukládání do přírodních horninových struktur a uloženého v těchto strukturách v souladu s jiným 

právním předpisem
52) 

nebo oxidu uhličitého zachyceného za účelem výzkumu, vývoje nebo zkoušení 

nových výrobků a postupů a uloženého v úložišti s kapacitou nižší než 100 kilotun, 

g) odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice
9)

, 

gf) vyřazených výbušnin a vyřazeného střeliva
9)

, 

_________________ 
9) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 

62) Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 

h g) vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, u kterých vlastník prokázal, že 

vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu 

terénu, stanoveným v příloze č. 9 k tomuto zákonu, a sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků 

používaných na zemědělském půdním fondu podle zvláštních právních předpisů
9a)

, 

 ig) sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, 

předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li 

prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů
62)

. 

 (2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, vztahuje se tento zákon na nakládání 

a) s těžebním odpadem
9b)

, 

 b) s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami
10)

, 
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 c) s vedlejšími produkty živočišného původu
6)

. 

 

§ 4 

Další základní pojmy 

 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných 

vlastnostech odpadů
62)

, 

 b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a 

který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u 

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 

 c) odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální 

odpad v Katalogu odpadů, 

 d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s 

odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností, 

 e) nakládáním s odpady - obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 

skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, 

 f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 

 g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v 

místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, 

 h) skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu 

nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním, 

 i) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem21) a provozované ve třech 

na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů 

za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou 

skladování odpadů podle písmene h), 

 j) první fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) k odstraňování odpadů jejich 

ukládáním na nebo pod úrovní terénu, 

 k) druhou fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) k případnému využívání 

odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky, 

 l) třetí fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) neurčeného k nakládání s odpady 

za účelem zajištění následné péče o skládku po jejím uzavření, 

 m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k 

podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění, 

m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného třídění a předběžného 

skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu, 

n) tříděným sběrem - sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a charakteru 

odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování, 

n o) výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu, 

o p) úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních 

vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, 

odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností, 
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p q) opětovným použitím - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, 

znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny, 

q r) využitím odpadů - činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí 

materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití odpadů podle § 14 

odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden 

příkladný výčet způsobů využití odpadů 

r s) přípravou k opětovnému použití - způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo opravu použitých 

výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou oprávněnou podle zvláštního právního 

předpisu spočívající v prověření, že použitý výrobek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po čištění 

nebo opravě schopné bez dalšího zpracování opětovného použití, 

s t) materiálovým využitím odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby 

využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání 

energie, 

t u) recyklací odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na 

výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování 

organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály 

nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál, 

u v) odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má 

jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 k tomuto zákonu je uveden 

příkladný výčet způsobů odstranění odpadů, 

v w) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím nebo 

odstraněním odpadů, 

w x) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž 

činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které 

provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, 

a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; 

obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu, 

x y) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona 

nebo podle zvláštních právních předpisů
12)

, 

z) obchodníkem - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které nakupují nebo 

prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpovědnost, včetně osob, které nemají odpady 

skutečně v držení, 

             (2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 

a) uvedením výrobku na trh v České republice (dále jen „uvedení na trh“) - první úplatné nebo 

bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České republice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla 

z jiné členské země Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku,  

b) uvedením výrobku do oběhu - každé úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České 

republice po jeho uvedení na trh,  

c) dovozem výrobku - propuštění výrobku ze země mimo Evropských společenství na území České 

republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího 

styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití,  

d) distributorem - ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení 

výrobku na trh,  

e) konečným uživatelem - právnická nebo fyzická osoba užívající výrobek, na který se vztahuje 

povinnost zpětného odběru, před ukončením jeho životnosti, před jeho odevzdáním do místa zpětného 

odběru nebo odděleného sběru., 
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f) předcházením vzniku odpadu - opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek 

staly odpadem, která omezují 

1. množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením 

životnosti výrobků, 

2. nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví, nebo 

3. obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. 

 

§ 6 

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do 

kategorie nebezpečný, pokud  

a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech 

odpadů
62)

,  

b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo  

c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako 

nebezpečný. 

(2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený v 

odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností 

a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou 

osobu nebo osoby podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká 

inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo 

oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím 

uložit povinnost požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadu.  

(3) Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná 

osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v 

odstavci 1. 

 (4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností 

odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě 

nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné 

odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost 

ověřování stanoví pověřená osoba nebo osoby v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 

odpadu. 

(5) Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem 

demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze zařadit do kategorie 

ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem způsob demontáže nebezpečných 

částí autovraků a způsob odčerpání provozních náplní z autovraků. 

 

§ 7 

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 (1) Nebezpečné vlastnosti odpadů uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu příloze přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů
62)

 pod označením 

kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H14 a H15 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená 

ministerstvem, ostatní nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu hodnotí 
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právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „pověřená 

osoba“).  

 (2) Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše 

však na dobu 5 let. Součástí pověření je poskytnutí přihlašovacích údajů pověřené osoby do 

integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
54)

. Doba platnosti 

pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se prodlužuje o dalších 5 let, pokud žadatel 

absolvoval školení podle odstavce 6 písm. c) a předložil ministerstvu a Ministerstvu zdravotnictví 

osvědčení o absolvování školení. Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví vydají o prodloužení 

autorizace osvědčení.  

 (3) Pokud pověřená osoba podá návrh na prodloužení platnosti pověření k hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo toto 

pověření uděleno, pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nezaniká, dokud o návrhu 

nebude pravomocně rozhodnuto.  

 (4) Udělené pověření nepřechází na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu.  

 (5) Ministerstvo udělí pověření nebo prodlouží platnost pověření právnické osobě nebo 

fyzické osobě, která prokáže odbornou způsobilost nebo jejíž odborná způsobilost byla uznána podle 

zvláštního právního předpisu
13a)

. Odborná způsobilost pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie 

o nebezpečných vlastnostech odpadů
62)

 pod označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H14 a 

H15 se prokazuje dokladem  

a) o vysokoškolském vzdělání technického nebo přírodovědného směru,  

b) o nejméně 10 letech praxe v oboru chemie nebo odpadového hospodářství, a  

c) o tom, že žadatel v posledních 6 měsících před podáním žádosti o pověření nebo návrhu na 

prodloužení platnosti pověření absolvoval školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

jehož náplň schválilo ministerstvo.  

 (6) Ministerstvo zdravotnictví udělí pověření nebo prodlouží platnost pověření právnické 

osobě nebo fyzické osobě, která prokáže odbornou způsobilost nebo jejíž odborná způsobilost byla 

uznána podle zvláštního právního předpisu
13a).

 Odborná způsobilost se prokazuje  

a) pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu příloze 

přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů
62)

 pod 

označením kódem H4 až H8, H10, H11 a H13 předložením dokladu o ukončeném vysokoškolském 

studiu ve studijním oboru lékařství, veterinární lékařství nebo farmacie, popř. v jiném studijním oboru 

na jiné vysoké škole, pokud fyzická osoba absolvovala postgraduální studium ve specializaci 

průmyslové toxikologie a pokud jde o jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví, speciální průpravu, v 

jejíž náplni je toxikologie, podle zvláštních právních předpisů;
14)

 pro hodnocení nebezpečné vlastnosti 

odpadů uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením H9 předložením dokladu o ukončeném 

vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékařství nebo veterinární lékařství,  

b) dokladem o nejméně 10 letech praxe v oboru, a  

c) dokladem o tom, že žadatel v posledních 6 měsících před podáním žádosti o pověření nebo návrhu 

na prodloužení platnosti pověření absolvoval školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

jehož náplň schválilo Ministerstvo zdravotnictví.  

 (7) Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, musí požadavky 

uvedené v odstavcích 5 a 6 splňovat ten, kdo v ní odpovídá za řádné hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů, (dále jen „odborný zástupce“).  

 (8) Pokud dojde k ukončení činnosti odborného zástupce u pověřené osoby, je pověřená osoba 

povinna ustanovit nového odborného zástupce a jeho ustanovení oznámit ministerstvu, které ji 

pověřilo, a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení činnosti odborného zástupce. Zároveň je 

pověřená osoba povinna tomuto ministerstvu předložit doklady, ze kterých vyplývá odborná 

způsobilost nového odborného zástupce.  
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 (9) Pověření podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě 

Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené 

v odstavci 1, pokud prokáže, že je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je oprávněna 

k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. 

Doklady o splnění těchto podmínek je povinna předložit ministerstvu nebo Ministerstvu zdravotnictví 

před zahájením činnosti uvedené v odstavci 1. Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví po 

předložení dokladů poskytne této osobě přihlašovací údaje do integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
54).

 Pro činnost této osoby platí obdobně § 9.  

 (10) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou obsah žádosti o udělení 

pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah návrhu na prodloužení platnosti tohoto 

pověření a obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

 

§ 9 

Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu 

(1) Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí pověřená osoba na základě žádosti původce nebo 

oprávněné osoby. Žádost se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti životního prostředí
54)

. Zjistí-li pověřená osoba, že odpad žádnou nebezpečnou 

vlastnost nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu (dále jen 

„osvědčení“). V opačném případě pověřená osoba písemně sdělí s odůvodněním žadateli, že odpad má 

jednu nebo více nebezpečných vlastností (dále jen „sdělení“). Osvědčení a sdělení se vydávají 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
54)

. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí jedna nebo více pověřených osob na základě žádosti 

původce nebo oprávněné osoby. Žádost se podává prostřednictvím integrovaného systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
54)

. Zjistí-li pověřená osoba nebo 

osoby, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení 

nebezpečných vlastností odpadu (dále jen „osvědčení“). V opačném případě pověřená osoba 

nebo osoby sdělí s odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností 

(dále jen „sdělení“). Osvědčení a sdělení se vydávají prostřednictvím integrovaného systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
54) 

a zároveň v listinné podobě. V 

případě, že nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí více pověřených osob, vydávají osvědčení 

nebo sdělení společně. Z osvědčení musí být zřejmé, která pověřená osoba odpovídá za 

hodnocení konkrétní nebezpečné vlastnosti. Osvědčení nezbavuje původce odpadu a oprávněnou 

osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, a 

odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem. Na vydávání osvědčení a 

sdělení se nevztahuje správní řád.  

 (2) V osvědčení vymezí pověřená osoba nebo osoby vždy druh a původ odpadu, na který se 

osvědčení vztahuje, vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu a stanoví podmínky a dobu 

platnosti osvědčení; tato doba nesmí být delší než 4 roky. Osvědčení pozbývá platnosti okamžitě, když 

u původce nebo oprávněné osoby dojde ke změně technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní 

složení odpadu nebo jeho vlastnosti.  

 (6) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou 

a) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, 

b) obsah osvědčení a sdělení, 

c) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

d) kritéria nebezpečných vlastností odpadů. 

§ 9a 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
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(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě 

posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, 

že je to vhodné. 

(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u 

nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a 

nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního 

prostředí. 

            (3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 

a) celý životní cyklus výrobků a materiálů zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s 

odpady na životní prostředí a lidské zdraví,  

b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,  

c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady. 

 

§ 13 

Balení a označování nebezpečných odpadů 

 (1) Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy.
19)

 

  (2) Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, 

aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem:  

a) odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k tomuto zákonu příloze přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů
62)

 pod označením 

kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu,
19)

  

b) nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem „nebezpečný odpad“.  

 (3) Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni 

zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto 

listem vybavit.  

 (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu. 

 

§ 18 

 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů 

 (1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen  

a) zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,  

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,  

c) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,  

d) sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle § 12 odst. 3,  

e) provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem,  

f) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo výkupu a 

odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených 

podmínek,  

g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  

h) sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,  
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i) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,  

j) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 

příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním 

předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci 

vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím 

právním předpisem.  

 (2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo 

oddělené soustřeďování odpadů nutné, může od něj provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 

odpadů se souhlasem příslušného krajského úřadu upustit.  

 (3) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkup odpadů 

stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 je povinen při odběru nebo výkupu 

těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, 

identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést podle odstavců 4 až 8 evidenci o těchto 

skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je 

provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob; při nakládání s 

osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle zvláštního zákona
26)

.  

 (4) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat odpady stanovené 

prováděcím právním předpisem podle odstavce 11, s výjimkou autovraků, od fyzických osob.  

 (5) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí může za vykoupený nebo 

odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 poskytovat úplatu 

v hotovosti pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních 

služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu.  

 (6) Identifikací osob podle odstavce 3 se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění obchodní 

firmy nebo názvu právnické osoby, adresy jejího sídla, identifikačního čísla osoby nebo obdobného 

čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při 

odběru nebo výkupu odpadů.  

 (7) Identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadů podle odstavce 3 se pro účely tohoto 

zákona rozumí zjištění názvu druhu a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu 

odpadů. Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo 

obecně prospěšného zařízení
26a)

, uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich 

částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných 

nebo vykoupených předmětů jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej 

uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících.  

 (8) Identifikační údaje podle odstavců 3, 6 a 7 je provozovatel povinen evidovat a uchovávat 

po dobu 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů.  

 (9) Bez ověření údajů podle odstavců 6 a 7 provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 

odpadů nesmí odpad odebrat nebo vykoupit.  

 (10) Odebraná nebo vykoupená strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení
26a)

, umělecká díla 

či pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 

odpadů po dobu 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení rozebírat, jinak pozměňovat nebo 

postupovat dalším osobám.  

 (11) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při 

jejich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila. 

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna 

při jejich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila, 

seznam odpadů, které nesmí oprávněná osoba vykupovat od fyzických osob, a seznam odpadů, 

za které může oprávněná osoba poskytovat úplatu pouze způsobem uvedeným v odstavci 5. 
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§ 29 

Povinnosti při nakládání s odpadními oleji 

(1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni 

 a) zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů, 

 b) zajistit spalování odpadních olejů v souladu s požadavky § 22 a 23, pokud regenerace není možná, 

 c) zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky tohoto zákona a dalších 

právních předpisů, pokud regenerace ani spalování není možné z technických důvodů, 

 d) zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemně míchány nebo smíchány 

s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady.  

 (2) Ke splnění povinností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) může původce nebo 

oprávněná osoba využít systému zpětného odběru podle části páté. 

 (3)(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na nakládání s odpadními oleji. 

 

§ 31a 

(1) Na trh nebo do oběhu je zakázáno uvádět 

a) baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, 

zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků, s výjimkou knoflíkových 

článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní, a  

b) přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia, včetně 

baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků.  

 (2) Zákaz stanovený v odstavci 1 písm. b) se nevztahuje na přenosné baterie nebo 

akumulátory, které byly uvedeny na trh v některé členské zemi Evropských společenství před 27. 

zářím 2008, nebo které jsou určené pro použití v 

 a) nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení, 

 b) zdravotnických přístrojích, nebo 

 c) bezšňůrových elektrických nástrojích. 

 (3) Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které vyžadují zabudování baterií nebo 

akumulátorů, je povinen tyto výrobky navrhovat tak, aby z nich bylo možné použité nebo odpadní 

baterie nebo akumulátory snadno a bezpečně vyjmout. K elektrozařízením nebo jiným výrobkům, v 

nichž jsou zabudovány baterie nebo akumulátory, je výrobce povinen připojit návod, jak lze baterie 

nebo akumulátory bezpečně vyjmout, včetně informace o typu zabudovaných baterií nebo 

akumulátorů. Výrobce, distributor a poslední prodejce jsou povinni zajistit, aby byl tento návod 

předáván společně s výrobkem. 

(2) Zákaz stanovený v odstavci 1 písm. b) se nevztahuje na přenosné baterie nebo 

akumulátory, které jsou určené pro použití v 

a) nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení, nebo 

b) zdravotnických přístrojích.  

(3) Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které vyžadují zabudování baterií nebo 

akumulátorů, je povinen tyto výrobky navrhovat tak, aby z nich mohl použité nebo odpadní 

baterie nebo akumulátory snadno a bezpečně vyjmout konečný uživatel nebo kvalifikovaný 

profesionál nezávislý na výrobci. K elektrozařízením nebo jiným výrobkům, v nichž jsou 

zabudovány baterie nebo akumulátory, je výrobce povinen připojit návod, jak lze baterie nebo 

akumulátory bezpečně vyjmout konečným uživatelem nebo kvalifikovaným profesionálem 

nezávislým na výrobci a dále informace o typu zabudovaných baterií nebo akumulátorů.  
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Výrobce, distributor a poslední prodejce jsou povinni zajistit, aby byl tento návod předáván 

společně s výrobkem. 

(4) Povinnosti uvedené v odstavci 3 se nevztahují na výrobce elektrozařízení nebo jiných 

výrobků, pro které je z důvodu bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů nebo z důvodu uchování údajů 

nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu vyžadující stálé spojení mezi 

elektrozařízením nebo jiným výrobkem a baterií nebo akumulátorem.  

 (5) Osoba, která uvedla po 26. září 2008 na trh baterie nebo akumulátory, na které se vztahuje 

zákaz podle odstavce 1, musí zajistit stažení těchto baterií a akumulátorů z trhu. 

  

§ 31j 

Zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů 

 (1) Výrobce je povinen na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové využití odpadních 

baterií nebo akumulátorů za použití nejlepších dostupných technik
31s)

 v zařízeních, která splňují 

podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3.  

 (2) Zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů je povinen  

a)  vyjmout z odpadních baterií nebo akumulátorů všechny kapaliny a kyseliny, 

 b) při zpracování a jakémkoli skladování ve zpracovatelských zařízeních skladovat baterie nebo 

akumulátory na plochách s nepropustným povrchem a vhodným nepropustným pokrytím nebo ve 

vhodných nádobách a 

 c) průkazně doložit uplatnění výjimky pro spalování přenosných baterií nebo akumulátorů. 

  (3) Výrobce je povinen zajistit, aby zařízení podle odstavce 1 dosáhlo minimální účinnosti 

procesů materiálového využití 

 a) 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo akumulátorů, včetně materiálového využití 

obsahu olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů, 

 b) 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií nebo akumulátorů, včetně materiálového využití 

obsahu kadmia na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů, a 

 c) 50 % průměrné hmotnosti ostatních použitých baterií nebo akumulátorů. 

(3) Výrobce je povinen zajistit, aby zařízení podle odstavce 1 dosáhlo minimální 

recyklační účinnosti procesů recyklace odpadů 

 a) 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo akumulátorů, včetně recyklace obsahu 

olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů, 

 b) 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií nebo akumulátorů, včetně recyklace 

obsahu kadmia na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů, 

a 

 c) 50 % průměrné hmotnosti ostatních použitých baterií nebo akumulátorů. 

  (4) Baterie nebo akumulátory nesmějí být ukládány na skládky všech skupin. Přenosné baterie 

nebo akumulátory, u kterých je možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich elektrochemický 

typ nebo jejich značku, průmyslové baterie nebo akumulátory, a nebo automobilové baterie nebo 

akumulátory, nesmějí být odstraňovány spalováním. Tento zákaz se nevztahuje na přenosné baterie 

nebo akumulátory stažené z trhu na základě zvláštního právního předpisu
30d)

 a na přenosné baterie s 

obsahem kovového lithia. Odpad z baterií nebo akumulátorů, který vznikl zpracováním a 

materiálovým využitím v souladu s tímto zákonem, může být odstraněn ukládáním na skládky 

příslušných skupin nebo spalováním.  

 (5) Pokud jsou odpadní baterie a akumulátory převezeny přes hranice ke zpracování 

a materiálovému využití v souladu s předpisy Evropských společenství
39)

 a v souladu s částí devátou 
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tohoto zákona, zahrnou se do plnění povinností a dosahování účinnosti podle odstavce 3, pouze pokud 

se dostatečně prokáže, že proces materiálového využití proběhl za podmínek rovnocenných 

požadavkům stanoveným tímto zákonem. Zpětně odebrané baterie nebo akumulátory jsou pro účel 

přeshraniční přepravy a vývozu ke zpracování a materiálovému využití považovány za odpad.  

 (6) Ministerstvo stanoví vyhláškou pravidla pro výpočet účinnosti procesů materiálového 

využití. 

(6) Pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace stanoví přímo použitelný 

předpis Evropské unie
63)

. 

____________________  
63) Nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační 

účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/66/ES. 

 

§ 32 

 Pro účely této části zákona se rozumí  

a) kalem 

1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z 

domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako 

městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, 

2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 

3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených, 

a) kalem 

1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z 

domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení 

jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, a to i v případě, že čistírny odpadních 

vod zpracovávají také biologicky rozložitelné odpady na základě rozhodnutí krajského úřadu, 

kterým je udělen souhlas k provozování zařízení pro nakládání s odpady a s jeho provozním 

řádem, nebo biologicky rozložitelné odpady spadající do působnosti nařízení o vedlejších 

produktech živočišného původu
6)

, 

2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 

3. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících odpadní vody a materiály, které svými 

vlastnostmi odpovídají odpadním vodám a materiálům podle bodu 1, zejména odpadní vody a 

materiály, které mají původ v potravinářském průmyslu a zemědělství, 

b) upraveným kalem - kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, 

dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží 

obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací,  

c) použitím kalu - zapracování kalu do půdy,  

d) programem použití kalů - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem. 

 

§ 33 

Povinnosti při používání kalů 

 (1) Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené 

kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím 
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právním předpisem a v souladu s programem použití kalů stanoveným původcem kalů tak, aby 

použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. 

 (1) Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze 

upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu s programem použití kalů tak, 

aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. 

(2) Původce  kalů Provozovatel čistírny odpadních vod je povinen stanovit program použití 

kalů a v tomto programu doložit splnění podmínek použití kalů stanovených tímto zákonem a 

prováděcím právním předpisem. Program Upravené kaly a program použití kalů je povinen předat 

přímo osobě uvedené v odstavci 1. 

 

§ 37s 

 Registr míst zpětného odběru 

(3) V Registru se vedou tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo název nebo firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, provozovatele místa zpětného odběru, 

b) adresa místa zpětného odběru, 

c) indikativní údaj o provozní době místa zpětného odběru, 

d) skupiny odebíraných elektrozařízení podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu, 

e) typy odebíraných elektrozařízení podle seznamu výrobků uvedeného v § 37f odst. 5, 

e) typy odebíraných elektrozařízení podle podskupin elektrozařízení stanovených vyhláškou 

podle § 37f odst. 6, 

f) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, výrobce nebo právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která místo zpětného 

odběru zřídila. 

 

Díl 9 

Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží 

§ 37t 

 (1) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je 

možné využívat na zemědělském půdním fondu v souladu s § 14 odst. 2 pouze za splnění 

požadavků zvláštních právních předpisů
64)

.  

 (2) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je 

možné využívat na povrchu terénu a k zavážení podzemních prostor v souladu s § 14 odst. 2 za 

splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu stanovených vyhláškou podle § 19 

odst. 3. 

 (3) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je 

možné využívat jako stavební materiál v souladu s § 14 odst. 2 za splnění požadavků 

stanovených zvláštními právními předpisy
65)

.  

 (4) Pokud jsou sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží určeny 

k využití na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond, nevede jejich původce ani osoba, která 

je na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond využívá, pro tyto sedimenty evidenci podle § 

39 odst. 1 a nepodává hlášení podle § 39 odst. 2 a 3. Pro tyto sedimenty se vede evidence podle 

zvláštního právního předpisu
64)

.  
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 Díl 10  

Recyklace lodí 

§ 37u 

 (1) Tento díl upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie o 

recyklaci lodí
66)

 podmínky pro provádění recyklace lodí v zařízení na recyklaci lodí. 

 (2) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o recyklaci 

lodí
66)

 za Českou republiku je ministerstvo, s výjimkou případů, kdy tento zákon svěřuje 

působnost příslušného orgánu krajskému úřadu. 

§ 37v 

(1) Zařízení na recyklaci lodí je zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů.  

 (2) Krajský úřad zašle žádost o souhlas k provozování zařízení na recyklaci lodí 

k vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví.  

 (3) Souhlas k provozování zařízení na recyklaci lodí se vydává na dobu určitou, nejdéle 

na dobu 5 let. Dobu platnosti souhlasu k provozování zařízení krajský úřad prodlouží na 

základě žádosti provozovatele vždy nejdéle o dalších 5 let, pokud jsou splněny podmínky pro 

jeho vydání.   

§ 37w 

 (1) Provozovatel zařízení na recyklaci lodí je povinen předložit před každou recyklací 

lodi krajskému úřadu ke schválení plán recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu 

Evropské unie o recyklaci lodí
66)

.  

 (2) Krajský úřad neprodleně zašle plán recyklace lodi k vyjádření orgánu ochrany 

veřejného zdraví. 

 ___________________________ 
64) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 

substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších 

předpisů. 

65) Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů. 

66) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a 

o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

ZPĚTNÝ ODBĚR NĚKTERÝCH VÝROBKŮ 

                                                                  HLAVA I 

                                               SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

§ 38 

 (1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na  

a)  oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené 

ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou 

těchto přípravků, 

 b)a) výbojky a zářivky, 

 c)b) pneumatiky, 
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 d)c) elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)].  

(2) Vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských společenství nařízením 

stanovit další výrobky, než jsou uvedeny v odstavci 1, podléhající povinnosti zpětného odběru po 

jejich použití. 

(3) Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má 

právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci 1 uvádí 

na trh, (dále jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované 

období stanovené podle odstavce 10 vyrobí nebo doveze. Na zpětný odběr elektrozařízení 

pocházejícího z domácností se vztahuje § 37n. 

(4) Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k 

podnikání, která prodává výrobky uvedené v odstavci 1 konečnému uživateli, (dále jen "poslední 

prodejce") zajistit, aby byl konečný uživatel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto 

použitých výrobků. Výrobce elektrozařízení dále zajistí informování konečného uživatele o  

a)  požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale 

byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného 

odběru, 

b)  jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu, 

c)  možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí 

a na lidské zdraví. 

(5) Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost 

zpětného odběru, informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto 

použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v 

provozovně, a to bez nároku na úplatu od konečného uživatele, po celou provozní dobu a bez vázání 

odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. 

(6) Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti 

systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí. 

(7) Zpětný odběr použitých výrobků uvedených v odstavci 1 musí být proveden bez nároku 

na úplatu za tento odběr od konečného uživatele, v případě uvedeném v odstavci 6 i od obce. Místa 

zpětného odběru musí být pro konečné uživatele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které 

se povinnost zpětného odběru vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem 

odpovídajícím obvyklým možnostem konečného uživatele bez jeho nadměrného zatížení. Zpětný 

odběr použitého výrobku lze odmítnout v případě, že použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje 

zdraví osob, které zpětný odběr provádějí.
31u)

 Provozovatel místa zpětného odběru použitých výrobků 

je povinen na požádání konečnému uživateli vystavit potvrzení o zpětném odběru výrobku s 

náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. 

(8) Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho 

využití nebo odstranění.  

(9) Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstranění zpětně odebraných použitých 

výrobků v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, a to do konce kalendářního roku 

následujícího po kalendářním roce, v němž byly odebrány. 

(10) Povinná osoba je povinna zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného 

odběru za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a tuto 

zprávu každoročně zasílat ministerstvu do 31. března. 

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru 

výrobků a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok. 

____________________  
31u) Například vyhláška č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických 

látek pro zdraví člověka, vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací podle 
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kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli. 

 

§ 39 

Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a 

sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB 

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou 

provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů 

stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg 

nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní 

rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím 

právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby 

jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 

a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

provozovny.  

(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, 

provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2 a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 jsou 

povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u 

mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení, a to do 2 měsíců od zahájení, 

ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení. To neplatí v případě údajů o zahájení provozu 

zařízení podle § 14 odst. 1, pokud byl provoz zařízení zahájen ke dni, ke kterému nabylo právní moci 

rozhodnutí o souhlasu k jeho provozování. V případě, že provoz zařízení podle § 14 odst. 1 není 

zahájen ke dni, ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o souhlasu k jeho provozování, je 

provozovatel zařízení povinen do 15 dnů informovat o této skutečnosti krajský úřad, který souhlas 

vydal.  

(4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku 

údaje o stavu vytvořené finanční rezervy a o volné kapacitě skládky k 31. prosinci předchozího roku 

krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky. Tyto údaje musí být doloženy výpisem z 

bankovního účtu provozovatele skládky. 

 (3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, 

provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a 

dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého 

vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému úřadu 

příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště 

provozovatele zařízení, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti 

dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s 

provozem zařízení.  

 (4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února kalendářního 

roku následujícího po kalendářním roce, za který jsou údaje zasílány, údaje o stavu vytvořené 

finanční rezervy, doložené výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky, a údaje a o volné 

kapacitě skládky a dále údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky krajskému úřadu 

příslušnému podle místa skládky. 

(5) Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou povinni vést evidenci a zasílat 

údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a o způsobech jejich zpracování a provozovatelé zařízení k 

oddělenému sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadu jsou povinni vést evidenci a 
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zasílat údaje o typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem každoročně do 15. února následujícího roku obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.  

(6) Obce jsou povinny zasílat údaje o jimi provozovaných sběrných dvorech, k jejichž provozu 

se nevydává souhlas podle § 14 odst. 1, krajskému úřadu příslušnému podle místa sběrného dvora, a to 

do 2 měsíců od zahájení, ukončení a případného přerušení a obnově provozu sběrného dvora. 

 (7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení podle odstavců 2 

a 5 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, 

typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem. Tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku 

ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na 

technickém nosiči dat.  

(8) Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) 

nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e), nebo 

vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických 

znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB 

a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, pokud tak již neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tito 

podnikatelé povinni ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn 

v evidovaných skutečnostech stanoví prováděcí právní předpis. Tato povinnost se nevztahuje na 

laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví. Osoby, které 

provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), vedou o těchto 

zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu s prováděcím právním předpisem bez nutnosti uvádění 

množství nebo koncentrace PCB obsažených v zařízení a dat a způsobů provedených nebo 

předpokládaných kontrol nebo výměn a jsou povinny zaslat tuto evidenci ministerstvu. 

(9) Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících 

PCB a podléhajících evidenci a evidenci přepravy nebezpečných odpadů vznikajících v rámci činnosti 

Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s ministerstvem. 

(10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad jsou povinny zasílat 

ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů ode dne 

nabytí jeho právní moci. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zasílat ministerstvu 

informace o každém vyjádření vydaném podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode dne jeho 

vydání. Krajský úřad je povinen zasílat ministerstvu informace o provozu zařízení podle odstavců 3, 4 

a 6, a to do 30 dnů ode dne jejich obdržení. 

 (11) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) rozsah a způsob vedení průběžné evidence odpadů, 

b) rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení podle odstavců 3 a 6, odpadů perzistentních 

organických znečišťujících látek, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a způsob ohlašování 

změn v jejich evidenci, způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobů jejich 

zpracování, typu a množství elektroodpadu a způsobů jeho zpracování, využití nebo odstranění, 

c) rozsah a způsob zasílání informací podle odstavce 10, 

d) způsob přidělování identifikačních čísel zařízení. 

 (12) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické osoby 

oprávněné k podnikání a správní úřady, které jsou povinny vést evidenci podle odstavců 1 až 10, 

povinny tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu 5 let. 

 (13) Zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a malá zařízení podle § 33b odst. 1 se pro účely plnění 

evidenčních a ohlašovacích povinností označují identifikačním číslem zařízení. 
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 (14) Údaje o jednotlivých subjektech zaslané podle odstavců 2, 4, 5 a 8 slouží pouze pro 

činnost orgánů veřejné správy a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle zvláštních právních 

předpisů55).  

 (6) Obec, která je povinna podat hlášení podle odstavce 2, zasílá každoročně obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností do 15. února kalendářního roku následujícího po 

kalendářním roce, za který je hlášení podáváno hlášení o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rozsahu stanoveném 

vyhláškou. 

 (7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení podle 

odstavců 2, 5 a 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a způsobů 

jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu, 

údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Tyto evidence zasílá každoročně do 15. dubna kalendářního roku 

následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno, ministerstvu a příslušnému 

krajskému úřadu. Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k hlášením 

podávaným původci odpadů a oprávněnými osobami nejpozději od 1. května roku, ve kterém 

bylo hlášení podáno. 

 (8) Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 

písm. c) nebo zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e), 

nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních 

organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, nebo provozují nebo vlastní zařízení lehce 

kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), jsou povinny vést samostatně evidenci o těchto 

zařízeních, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek. Změny v 

evidovaných skutečnostech jsou tyto osoby povinny ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke 

změně došlo. Osoby provozující zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci 

podle § 26 písm. e), u nichž provozovatel prokázal nepřítomnost PCB, změny v evidenci 

ministerstvu neohlašují. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na laboratorní 

standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví nebo zdravotnictví. 

 (9) Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, PCB, odpadů PCB a zařízení 

obsahujících PCB a podléhajících evidenci a evidenci a ohlašování přepravy nebezpečných 

odpadů vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo obrany ve 

spolupráci s ministerstvem. 

 (10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zasílají ministerstvu 

informace  o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí 

jeho právní moci. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zasílat ministerstvu 

informace o dopravcích odpadů a o každém vyjádření vydaném podle § 79 odst. 4 písm. e), a to 

do 15 dnů ode dne jeho vydání. Krajský úřad zasílá ministerstvu informace o provozu zařízení 

podle odstavce 3 do 15 dnů ode dne jejich obdržení a podle odstavce 4 do 15. března 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno. 

Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k hlášením podle odstavců 3 a 4. 

 (11) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické osoby 

oprávněné k podnikání a orgány veřejné správy, které jsou povinny vést evidenci podle odstavců 

1 až 10, povinny tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu 5 let. 

 (12) Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností přiděluje krajský úřad 

zařízením ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízením podle § 14 odst. 2 a 

malým zařízením podle § 33b odst. 1 nejpozději do patnácti dnů ode dne vydání souhlasu podle 

§ 14 odst. 1, vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci, ohlášení 

zahájení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 a § 33b odst. 1 identifikační číslo zařízení. Při plnění 

evidenčních a ohlašovacích povinností podle § 39 a 40 je každý povinen přidělená identifikační 

čísla zařízení používat. 
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(13) Informace o jednotlivých osobách zaslané podle odstavců 2, 4, 5 a 8 se poskytují 

pouze orgánům veřejné správy a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle zvláštních 

právních předpisů
55)

.  

  (14) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a)  rozsah a způsob vedení průběžné evidence odpadů, 

b)  rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení podle odstavce 3, systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle odstavce 6, 

odpadů perzistentních organických znečišťujících látek, PCB, odpadů PCB a zařízení 

obsahujících PCB a způsob ohlašování změn v jejich evidenci, způsob ohlašování počtu a 

stavu převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu a množství elektroodpadu a 

způsobů jeho zpracování, využití nebo odstranění, 

c)    rozsah a způsob ohlašování údajů podle odstavce 4, 

d)     rozsah a způsob zasílání informací podle odstavců 7 a 10,  

e)     způsob přidělování identifikačních čísel zařízení.    

_________________________________________ 
55) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

 

§ 40 

Evidence při přepravě nebezpečného odpadu 

(1) Při přepravě nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vést evidenci 

přepravy odpadu. Evidence se vede v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). Evidence se nevede při 

vnitropodnikové přepravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál 

provozovny. 

(2) Před zahájením přepravy nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni 

vyplnit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) 

evidenční list. Odesílatel je povinen zkontrolovat, zda zadané údaje odpovídají skutečnému druhu a 

množství odpadu, který bude přepravován, a k zásilce nebezpečného odpadu přiložit evidenční list 

opatřený podpisem. V případě, že přeprava nebude v zadaném termínu zahájena, je odesílatel odpadu 

povinen nejpozději do 24 hodin od termínu přepravy zrušit vyplněný evidenční list přepravy 

nebezpečného odpadu v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí54). 

(3) Příjemce odpadu je povinen do konce následujícího pracovního dne po převzetí odpadu 

potvrdit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) jeho 

převzetí. V případě, že hmotnost přijatého odpadu neodpovídá údaji o hmotnosti odeslaného odpadu, 

provede o této skutečnosti v systému záznam. Odesílatel odpadu si může v systému vyhradit možnost 

potvrdit nebo odmítnout hmotnost přepraveného odpadu uvedenou příjemcem odpadu. Potvrzení nebo 

odmítnutí je v takovém případě povinen provést do konce následujícího pracovního dne od okamžiku 

uvedení hmotnosti odpadu příjemcem. V případě, že příjemce odpadu nepotvrdí převzetí odpadu ve 

lhůtě podle věty první, je odesílatel odpadu povinen neprodleně zjistit, jak bylo s odpadem naloženo, a 

v případě, že odpad nebyl převzat do zařízení příjemce odpadu, zajistit přepravu odpadu zpět do svého 

zařízení a vyznačit tuto skutečnost v systému. 

(4) Pokud jsou obsahem zásilky odpady, které nejsou uvedeny v evidenčním listu, nebo 

nesouhlasí počet kusů obalu, je příjemce odpadu povinen odmítnout jejich převzetí, neprodleně 

vyznačit tuto skutečnost do výtisku evidenčního listu provázejícího zásilku a nejpozději do konce 
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stejného pracovního dne zaznamenat tuto skutečnost do integrovaného systému plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti životního prostředí54). 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidence při přepravě 

nebezpečného odpadu. 

(6) V případě přepravy nebezpečného odpadu mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu 

odpadu vyplňuje provozovatel mobilního zařízení příjmovou část evidenčního listu do integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) před nebo během přijetí 

odpadu do mobilního zařízení. Při přepravě tohoto odpadu mobilním zařízením k dalšímu příjemci se 

postupuje podle odstavců 2 až 4. 

(7) V případě přepravy nebezpečného odpadu mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu 

odpadu od fyzických osob vyplňuje provozovatel mobilního zařízení příjmovou část evidenčního listu 

v listinné podobě před nebo během přijetí odpadu do mobilního zařízení. Do integrovaného systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je provozovatel mobilního zařízení 

povinen doplnit údaje z příjmového evidenčního listu nejpozději do 24 hodin od převzetí odpadu. Při 

přepravě tohoto odpadu k dalšímu příjemci se postupuje podle odstavců 2 až 4. 

(8) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v 

oblasti životního prostředí54) je možné přepravu uskutečnit bez přihlášení do systému. Odesílatel 

odpadu vyplní evidenční list, jehož vzor je uveden ve vyhlášce, ve čtyřech vyhotoveních, jedno si 

ponechá a tři předá dopravci. Dopravce si jeden ponechá a dva předá příjemci odpadu. Příjemce 

odpadu si jeden ponechá a jeden zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému 

podle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu systému jsou odesílatel odpadu a příjemce 

odpadu povinni zadat do něj všechny údaje o uskutečněné přepravě do konce následujícího pracovního 

dne od obnovení provozu systému. V případě, že je odpad přepravován pomocí mobilního zařízení ke 

sběru nebo výkupu odpadu, jeho provozovatel vyplní evidenční list ve třech vyhotoveních, jedno si 

ponechá a dvě předá příjemci odpadu. Příjemce odpadu si jedno ponechá a jedno zašle obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu 

systému jsou provozovatel mobilního zařízení a příjemce odpadu povinni zadat do něj údaje o 

uskutečněné přepravě do konce následujícího pracovního dne od obnovení provozu systému. 

(9) Příslušné orgány veřejné správy mají přístup ke všem údajům z evidence přepravy 

nebezpečného odpadu vedeným v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí54). 

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

54) 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. 

§ 40 

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů 

 (1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím 

integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
54)

. 

 (2) Odesílatel je povinen 

a)  každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu 

ohlašovacího listu,  

b)  ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující 

informace podle ohlašovacího listu,  

c)  v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit 

ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení 

přepravy,  
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d)  nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje 

o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a 

ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem. 

 (3) Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být 

odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení. 

 (4) Původce přepravovaných nebezpečných odpadů, pokud přepravuje tyto odpady mezi 

svými provozovnami, a provozovatel zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování 

odpadů nebo zařízení podle § 14 odst. 2, do kterého je nebezpečný odpad po dokončení přepravy 

fyzicky předáván, (dále jen „příjemce“), je povinen 

a)  nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů potvrdit převzetí 

nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy v integrovaném systému plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti životního prostředí
54)

; po potvrzení přijetí již není možné provádět 

opravu, 

b)  zadat do systému údaje o přepravě nebezpečných odpadů, která nebyla ohlášena, v rozsahu 

ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy,  

c)  zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného 

zahájení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a 

přeprava není zahájena v ohlášeném termínu, 

d)  v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů, nejpozději do 3 pracovních 

dnů od ukončení přepravy opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud 

vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v 

případě, že byl ohlašovatelem. 

 (5) Povinnosti podle odstavce 2 písm. a) a b) může za odesílatele splnit příjemce. 

 (6) Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady stanovené 

tímto zákonem až do doby předání nebezpečného odpadu příjemci do zařízení. 

 (7) Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny 

nebo v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba. 

 (8) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v 

oblasti životního prostředí
54)

 je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud 

odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného 

odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení 

provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
54)

 je 

příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v 

rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí
54)

. 

(9) Informace o jednotlivých osobách zúčastněných na přepravě nebezpečných odpadů v 

integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
54)

 se 

poskytují pouze orgánům veřejné správy a při řešení mimořádných událostí podle zvláštních 

právních předpisů
55)

. 

(10) Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví rozsah ohlašovacího listu 

podléhající hlášení podle odstavce 2 písm. a) a rozsah informací podle ohlašovacího listu, které 

musí obsahovat doklad přiložený k zásilce podle odstavce 2 písm. b). 

 

§ 41a 

Program předcházení vzniku odpadů 

 (1) Program předcházení vzniku odpadů České republiky zpracovává ministerstvo ve 

spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností. 
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 (2) Program předcházení vzniku odpadů České republiky obsahuje 

a)  cíle předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství České 

republiky, 

b)  opatření k předcházení vzniku odpadů, 

c)  soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů a opatření k předcházení vzniku odpadů, které 

umožní sledování a posouzení pokroku, jehož bylo jejich prostřednictvím dosaženo. 

 (3) Vyhodnocení plnění Programu předcházení vzniku odpadů České republiky provádí 

ministerstvo pomocí soustavy indikátorů do 31. prosince kalendářního roku následujícího po 2 

kalendářních letech, za které je vyhodnocení prováděno a to v rámci vyhodnocení plnění cílů 

Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

 (4) Program předcházení vzniku odpadů České republiky a jeho změny ministerstvo 

zveřejní na portálu veřejné správy. 

 

§ 42 

Plán odpadového hospodářství České republiky 

 (1) Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky zpracovává ministerstvo ve 

spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností. Návrh plánu odpadového hospodářství 

České republiky projedná ministerstvo s kraji v samostatné působnosti. 

  (2) Plán odpadového hospodářství České republiky obsahuje programy předcházení vzniku 

odpadů, vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou část a směrnou část. 

  (3) Programy předcházení vzniku odpadů jsou do plánů odpadového hospodářství zahrnuty 

prostřednictvím konkrétních cílů pro předcházení vzniku odpadů a pomocí opatření uvedených v 

příloze Plánu odpadového hospodářství České republiky.  

 (4) Závaznou část plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda svým 

nařízením. 

  (5) Závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky stanoví rámcové cíle, 

rámcová opatření k jejich dosažení a upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení pro 

 a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, 

 b) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 

 c) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 

 d) nakládání s odpady z obalů, 

 e) využívání odpadů, 

 f) snižování podílu odpadů ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné složky v nich 

obsažené, 

 g) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady, 

 h) plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 k tomuto zákonu. 

  (6) Plán odpadového hospodářství České republiky se zpracovává na dobu nejméně 10 let a 

musí být změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. 

  (7) Závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky, včetně jejích změn, je 

závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací a jiné 

činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. 

  (8) Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství České republiky provádí ministerstvo 

pomocí soustavy indikátorů každoročně do 31. prosince následujícího roku. 
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  (9) Plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny ministerstvo zveřejní na 

portálu veřejné správy, nebo jiným vhodným způsobem. 

 

§ 42 

Plán odpadového hospodářství České republiky 

 (1) Návrh Plánu odpadového hospodářství České republiky zpracovává ministerstvo ve 

spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností
67)

. Návrh Plánu odpadového 

hospodářství České republiky projedná ministerstvo s kraji v samostatné působnosti. 

 (2) Plán odpadového hospodářství České republiky se skládá z části analytické, závazné 

a směrné. 

 (3) Analytická část Plánu odpadového hospodářství České republiky obsahuje 

vyhodnocení stavu odpadového hospodářství České republiky 

a)  výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a 

nakládání, včetně přeshraničního toku odpadů, 

b)  vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území České republiky 

minimálně pro komunální odpady, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné 

odpady, obalové odpady, nebezpečné odpady, stavební odpady, výrobky s ukončenou 

životností, odpady podle části čtvrté zákona, včetně tříděného sběru  materiálově 

využitelných složek odpadů,  

c)  vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady na území České republiky včetně 

posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení nezbytných změn a doplnění 

systémů sběru a nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností s ohledem na jejich 

zlepšení v souladu s principy soběstačnosti a blízkosti, 

d)  podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a 

kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to 

s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné. 

 (4) Závaznou část Plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda 

svým nařízením. 

 (5) Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky obsahuje cíle 

a opatření pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 tohoto zákona a stanoví cíle, 

zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu 

indikátorů k hodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství pro  

a)  nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky 

rozložitelnými odpady,  

b)  nakládání se stavebními odpady, 

c)  nakládání s obalovými odpady, 

d)  nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto 

zákona, 

e)  nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 

f)  přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů minimalizující 

nepříznivý dopad na životní prostředí, 

g)  snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných 

odpadů, 

h)  snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. 

 (6) Směrná část Plánu odpadového hospodářství České republiky obsahuje 
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a)  výčet nástrojů pro splnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky, 

b)  kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl Plán odpadového hospodářství 

České republiky zpracován, 

c)  informace nezbytné pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro nakládání 

s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na plnění stanovených 

cílů nezbytné, 

d)  návrhy na potřebná zařízení pro nakládání s odpady nadregionálního významu, pokud je to 

s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné. 

 (7) Plán odpadového hospodářství České republiky se zpracovává na dobu nejméně 10 

let a musí být změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl 

zpracován. 

 (8) Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky, včetně jejích změn, je 

závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů, pro rozhodovací a 

jiné činnosti příslušných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro 

zpracovávání územně plánovací dokumentace krajů a obcí.  

 (9) Ministerstvo každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů Plánu 

odpadového hospodářství České republiky a do 15. prosince kalendářního roku následujícího po 

2 kalendářních letech, za které je vyhodnocení prováděno, zpracuje zprávu o plnění cílů Plánu 

odpadového hospodářství České republiky. 

(10) Plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny ministerstvo zveřejní 

na portálu veřejné správy. 

________________________  

67) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 43 

Plán odpadového hospodářství kraje 

 (1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím 

spravované území a jeho změny. 

  (2) Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu 

odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami. 

  (3) Plán odpadového hospodářství kraje obsahuje závaznou část a směrnou část. 

  (4) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje stanoví konkrétní cíle, konkrétní 

opatření k jejich dosažení pro 

 a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, 

 b) nakládání s komunálními odpady, 

 c) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 

 d) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 

 e) nakládání s odpady z obalů, 

 f) využívání odpadů, 

 g) snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich 

obsažené, 

 h) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady, 

i) plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 k tomuto zákonu.  
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 (5) Vznikne-li potřeba zřídit zařízení k nakládání s odpady nebo řešit pohyb odpadů 

přesahující hranice krajů, jsou kraje v samostatné působnosti povinny při zpracovávání plánů 

odpadového hospodářství kraje a jejich změn spolu vzájemně spolupracovat.  

 (6) Kraj v samostatné působnosti je povinen zpracovat a schválit návrh plánu odpadového 

hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se 

vyhlašuje nebo mění závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky.  

 (7) Plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí být 

změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.  

 (8) Kraj v samostatné působnosti je povinen do 10 dnů ode dne zpracování návrhu plánu 

odpadového hospodářství nebo jeho změny oznámit způsobem v místě obvyklým, kdy a kde lze do 

tohoto návrhu plánu nahlédnout, činit si výpisy, opisy nebo kopie. Veřejné nahlédnutí do návrhu plánu 

odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny musí být umožněno po dobu nejméně 30 

kalendářních dnů ode dne oznámení možnosti veřejného nahlédnutí; v této lhůtě lze též uplatnit k 

návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změně písemné vyjádření. Kraj je povinen 

připomínky vypořádat a toto vypořádání zveřejnit.  

 (9) Kraj v samostatné působnosti je povinen zaslat kopii plánu odpadového hospodářství kraje 

nebo jeho změny ministerstvu do 1 měsíce po jeho schválení.  

 (10) Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změnu vyhlásí kraj obecně 

závaznou vyhláškou.32) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje je závazným podkladem 

pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro rozhodovací a koncepční 

činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.  

 (11) Kraj zasílá vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu 

každoročně do 15. listopadu následujícího roku. Vyhodnocení provede pomocí soustavy indikátorů 

stanovené v závazné části plánu odpadového hospodářství České republiky.  

 (12) Plán odpadového hospodářství kraje a jeho změny kraj zveřejní na portálu veřejné správy, 

nebo jiným vhodným způsobem. 

 

   § 43 

Plán odpadového hospodářství kraje 

 (1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje ve 

spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností
65)

 pro jím spravované území a jeho 

změny. 

 (2) Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu 

odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami. 

 (3) Plán odpadového hospodářství kraje se skládá z části analytické, závazné a směrné. 

 (4) Analytická část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje vyhodnocení stavu 

odpadového hospodářství kraje 

a)  výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a 

nakládání, 

b)  vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území kraje minimálně pro 

komunální odpady, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné odpady, obalové 

odpady, nebezpečné odpady, stavební odpady, výrobky s ukončenou životností, odpady 

podle části čtvrté zákona, včetně tříděného sběru  materiálově využitelných složek odpadů,  

c)  vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady na území kraje včetně posouzení kapacit 

pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení nezbytných změn a doplnění systémů sběru a 

nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností s ohledem na jejich zlepšení v souladu 

s principy soběstačnosti a blízkosti, 
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d) podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a 

kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to 

s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné. 

 (5) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje cíle a opatření pro 

předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně 

preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu 

odpadového hospodářství kraje pro 

a)  nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky 

rozložitelnými odpady,  

b)  nakládání se stavebními odpady, 

c)  nakládání s obalovými odpady, 

d)  nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto 

zákona, 

e)  nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 

f)  přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů minimalizující 

nepříznivý dopad na životní prostředí, 

g)  snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných 

odpadů, 

h)  snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. 

 (6) Směrná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje 

a)  výčet nástrojů pro splnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje, 

b)  kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství 

kraje zpracován,  

c)  kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná 

z veřejných zdrojů, 

d)  záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, pokud je to s ohledem na plnění 

stanovených cílů nezbytné. 

 (7) Vznikne-li potřeba zřídit zařízení k nakládání s odpady nebo řešit pohyb odpadů 

přesahující hranice krajů, jsou kraje v samostatné působnosti povinny při zpracovávání plánů 

odpadového hospodářství kraje a jejich změn vzájemně spolupracovat. 

 (8) Kraj v samostatné působnosti je povinen zpracovat a schválit návrh plánu 

odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti nařízení 

vlády, kterým se vyhlašuje nebo mění závazná část Plánu odpadového hospodářství České 

republiky. 

 (9) Plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí 

být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to 

nejpozději do 1 roku od změny podmínek.  

 (10) Kraj v samostatné působnosti je povinen zaslat návrh plánu odpadového 

hospodářství kraje nebo jeho změny v elektronické podobě ministerstvu k posouzení. V případě, 

že návrh plánu odpadového hospodářství kraje neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem 

nebo není v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a jeho změnou, 

ministerstvo do 2 měsíců ode dne obdržení návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo 

jeho změny sdělí kraji své připomínky. Kraj plán odpadového hospodářství nebo jeho změnu 

před vyhlášením podle připomínek ministerstva upraví a v elektronické podobě zašle 

ministerstvu. 
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 (11) Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změnu vyhlásí kraj 

obecně závaznou vyhláškou. Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje je závazným 

podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a koncepční 

činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství a 

podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje.  

 (12) Rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy v oblasti odpadového hospodářství 

vydávané podle tohoto zákona musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového 

hospodářství příslušného kraje.  

 (13) Kraj každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů plánu 

odpadového hospodářství kraje a do 31. října kalendářního roku následujícího po 2 

kalendářních letech, za které je vyhodnocení prováděno, zpracuje zprávu o plnění cílů plánu 

odpadového hospodářství kraje a tuto zprávu zašle do 15. listopadu ministerstvu. 

 (14) Plán odpadového hospodářství kraje a jeho změny kraj zveřejní na portálu veřejné 

správy. 

 

§ 44 

Plán odpadového hospodářství obce 

 (1) Obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t 

ostatního odpadu, zpracovává plán odpadového hospodářství obce pro jí spravované území a jeho 

změny.  

 (2) Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí plánu 

odpadového hospodářství kraje a jejími změnami.  

 (3) Plán odpadového hospodářství obce se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být 

změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 

měsíců od změny podmínek.  

 (4) Obec, která ke dni vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje nebo její 

změny produkuje množství odpadů nad limit stanovený v odstavci 1, zpracuje návrh plánu 

odpadového hospodářství do 1 roku od vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje 

nebo její změny. Ostatní obce zpracují návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od dosažení 

produkce odpadů nad limit stanovený v odstavci 1.  

 (5) Obec zašle kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny 

příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh plánu 

odpadového hospodářství obce neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním 

předpisem nebo není v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a její změnou, 

příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu plánu odpadového hospodářství obce 

sdělí obci své připomínky.  

 (6) Obec zašle do 3 měsíců ode dne doručení připomínek příslušného krajského úřadu tomuto 

krajskému úřadu upravený plán odpadového hospodářství se zapracovanými připomínkami.  

 (7) Plán odpadového hospodářství obce je závazným podkladem pro její činnosti.  

 (8) Obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem 

vytvořily dobrovolný svazek obcí,34) mohou na základě písemné dohody zpracovat společný plán 

odpadového hospodářství obce, určující rozsah a způsob nakládání s komunálním odpadem.  

 (9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah plánu odpadového 

hospodářství obce. 

 

§ 44 
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Plán odpadového hospodářství obce 

 (1) Obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t 

ostatního odpadu, zpracovává v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství obce pro 

odpady, které produkuje, a odpady, se kterými nakládá.  

 (2) Obec, která ke dni vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje 

nebo její změny produkuje množství odpadů nad limit stanovený v odstavci 1, zpracuje návrh 

plánu odpadového hospodářství do 12 měsíců od vyhlášení závazné části plánu odpadového 

hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní obce zpracují návrh plánu odpadového 

hospodářství do 12 měsíců od dosažení produkce odpadů nad limit stanovený v odstavci 1.  

 (3) Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí plánu 

odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. 

 (4) Plán odpadového hospodářství obce se skládá z části analytické, závazné a směrné. 

 (5) Analytická část plánu odpadového hospodářství obce obsahuje vyhodnocení stavu 

odpadového hospodářství obce 

a)  posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů, 

b)  vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s komunálními odpady na 

území obce minimálně pro směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné komunální 

odpady, papír, plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů, 

a jejich soulad se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje,   

c)  posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s komunálními 

odpady. 

 (6) Závazná část plánu odpadového hospodářství obce obsahuje opatření pro 

předcházení vzniku odpadů v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a stanoví cíle a 

opatření k jejich dosažení v rámci obecního systému pro nakládání s odpady a soustavu 

indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství obce pro 

a)  nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky 

rozložitelnými komunálními odpady,  

b)  nakládání s obalovými odpady, 

c)  nebezpečnými složkami komunálních odpadů, 

d)  nakládání se stavebními odpady, pokud stanovila systém nakládání se stavebním odpadem, 

e)  nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto 

zákona v případě, že provozuje místo zpětného odběru v rámci spolupráce s povinnými 

osobami, 

f)  přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, 

g)  snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných 

odpadů, 

h)  snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu.  

 (7) Směrná část plánu odpadového hospodářství obce obsahuje 

a)  návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady,   

b)   kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství 

obce zpracován.  

 (8) Plán odpadového hospodářství obce se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být 

změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 

6 měsíců od změny podmínek.  
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 (9) Obec v samostatné působnosti s výjimkou hlavního města Prahy je povinna zaslat 

návrh svého plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny v elektronické podobě 

příslušnému krajskému úřadu. V případě, že návrh plánu odpadového hospodářství obce 

neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem nebo není v souladu se závaznou částí plánu 

odpadového hospodářství kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne 

obdržení návrhu plánu odpadového hospodářství obce sdělí obci své připomínky. Obec svůj plán 

odpadového hospodářství nebo jeho změnu podle připomínek kraje upraví a v elektronické 

podobě zašle kraji. 

 (10) Závazná část plánu odpadového hospodářství obce je závazným podkladem pro její 

činnosti v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací 

dokumentace obce.  

 (11) Obec každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů plánu 

odpadového hospodářství obce a na vyžádání je poskytne orgánu státní správy.  

 (12) Plán odpadového hospodářství obce a jeho změny obec zveřejní na portálu veřejné 

správy. 

 (13) Obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem 

vytvořily dobrovolný svazek obcí, mohou na základě písemné dohody zpracovat společný plán 

odpadového hospodářství obce, který nahrazuje jednotlivé plány odpadového hospodářství obce. 

 

§ 45 

 (1) Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek.  

 (2) Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tato skládka je na jeho 

vlastním pozemku.  

 (3) Poplatky se neplatí za ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění 

skládky za účelem technického zabezpečení skládky v souladu se schváleným projektem a provozním 

řádem skládky. Technologickým materiálem není odpad, který je ukládán nad rámec projektu 

určujícího nezbytné množství. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na 

ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky. Maximální celkové množství 

odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky, za které se neplatí 

poplatek, může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v 

daném kalendářním roce.  

 

§ 66 

 (1) Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo 

právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez 

písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s 

tímto zákonem.  

 (2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která 

 a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení 

nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve 

stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo 

evidenci po stanovenou dobu nearchivuje, 

 b) nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

 c) neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne pravdivé nebo úplné 

informace související s nakládáním s odpady, 
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 d) nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným odpadem 

tímto listem nevybaví, 

 e) jako vlastník PCB, odpadů PCB nebo jako vlastník anebo provozovatel zařízení obsahujícího PCB 

nezašle v rozporu s § 27 odst. 8 ministerstvu plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a 

zařízení s obsahem PCB, plán dekontaminace zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010 

nebo v rozporu s § 27 odst. 9 nevypracuje seznam vlastněných, případně provozovaných zařízení, 

která obsahují PCB a nepodléhají evidenci, nebo jej nezašle do 31. prosince 2008 ministerstvu, 

nebo 

 f)  neplní povinnosti stanovené v § 18 odst. 3 až 11 nebo § 37b odst. 1 písm. i). 

(3) Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo 

právnické osobě, která 

 a) nezařadí odpad podle Katalogu odpadů, 

 b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna, 

 c) převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona oprávněna, 

 d) provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu příslušného 

správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů 

v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení, 

 e) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního 

úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se 

schváleným provozním řádem zařízení, 

 f) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a 

podléhajících evidenci, 

 g) nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru nebo nesplní jinou 

povinnost související se zpětným odběrem, 

 h) neustanoví za podmínek stanovených tímto zákonem odpadového hospodáře,  

i) vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro odpad, za který odpovídá jako 

původce nebo oprávněná osoba, nebo hodnotí nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla 

pověřena, nebo 

 j) neprovede dekontaminaci nebo neodstraní zařízení podle § 27 odst. 1 do 31. prosince 2010, 

 k) neurčí si pověřeného zástupce za podmínek stanovených v § 37q. 

      l) provozuje zařízení na recyklaci lodí v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 

o recyklaci lodí
64)

,  

   m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o recyklaci lodí
64) 

provede recyklaci 

lodi bez schváleného plánu recyklace lodi nebo v rozporu s ním. 

 (4) Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo 

právnické osobě, která 

 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, 

 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, 
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 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 odpadů
39)

 nebo neplní podmínky stanovené v rozhodnutí 

ministerstva vydaném podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě 

odpadů
39)

 nebo podle části deváté, 

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

předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách
30a)

 nebo 

nevede evidenci o odpadech perzistentních organických znečišťujících látek nebo neohlašuje údaje 

podle § 39 odst. 8,  

i)  zajišťuje společné plnění povinností výrobců, k němuž je potřeba oprávnění k provozování 

kolektivního systému podle § 31l, 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, nebo 

 j)  jako provozovatel systému podle § 31l poruší některou povinnost, kterou provozovateli systému 

ukládá tento zákon.  

 (5) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 

nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou 

povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto 

zákona.  

 (6) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný krajský úřad fyzické osobě oprávněné k 

podnikání nebo právnické osobě, která nezašle ve stanoveném rozsahu nebo lhůtě příslušnému 

krajskému úřadu údaje týkající se zařízení k nakládání s odpady. 

(7) Pokutu do výše 500 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo 

právnické osobě, která jako zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů nesplní povinnost 

zaslat ministerstvu zprávu o recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a 

akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí 

pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů
63)

. 

____________________ 

30a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 

perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, ve znění nařízení 

Komise (EU) č. 757/2010 a nařízení Komise (EU) č. 756/2010. 

39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, 

do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se mění nařízení Rady 

(EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 

odst. 1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady (EHS) č. 259/93, a ve znění nařízení 

Komise (ES) č. 2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/93. 

Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu 

některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) č. 

1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve 

znění nařízení Komise (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, ve znění 

nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 

(ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 

1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým 

se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999. 
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Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) 

č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí 

OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění 

nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým se mění nařízení 

Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady 

(ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1552/2000, 

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 

mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 

(ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 

1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 

1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999. 

Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 

259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 

kontrole. 

Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 

41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93. 

39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě 

odpadů. 

63) Nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet 

recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. 

 

§ 72 

Ministerstvo 

  (1) Ministerstvo 

 a) je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství, 

 b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství s výjimkou ochrany veřejného 

zdraví při nakládání s odpady, 

 c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy, 

 d) vykonává funkci příslušného orgánu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu odpadů a 

funkci kontaktního subjektu pro odpady perzistentních organických znečišťujících látek, 

 e) vydává rozhodnutí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě 

odpadů39) a podle části deváté, 

 f) pověřuje právnické osoby nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

prodlužuje platnost tohoto pověření a odnímá toto pověření podle § 7 a 8, 

 g) schvaluje náplň školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

 h) zařazuje odpad v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů podle § 5 

odst. 2, 

 i) shromažďuje a zpracovává 

1. údaje zaslané podle § 39, 

2. údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů, 

3. údaje o přepravě nebezpečného odpadu, 

4. údaje o přeshraniční přepravě odpadů, 

5. návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e, 
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6. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m, 

7. údaje o převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování, 

8. vydaná potvrzení o převzetí autovraku, 

9. návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i, 

10. údaje o povinných osobách podle § 31e, 37i, § 37a odst. 5 a § 38, 

11. údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h odst. 2 a § 38 odst. 10 a údaje o recyklačních 

účinnostech procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů, 

12. údaje o místech zpětného odběru podle § 37s odst. 2, 

 j) zveřejňuje 

1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi, 

2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79 odst. 4 

písm. e), 

3. aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 33b 

odst. 1 a sběrných dvorů, k jejichž provozu se nevydává souhlas podle § 14 odst. 1, 

4. seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

5. informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů, 

6. Seznam výrobců podle § 31e, 

7. seznam kolektivních systémů podle § 31m, 

8. informace o vydaných potvrzeních o převzetí autovraku, 

9. Seznam podle § 37i, 

10. Registr podle § 37s, 

11. seznam povinných osob podle § 38, 

12. seznam dopravců odpadů,  

k) spolupracuje s Ministerstvem obrany při zajišťování evidence odpadů, zařízení k nakládání s 

odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů, skladů odpadů a 

PCB, odpadů PCB a zařízeních obsahujících PCB a podléhajících evidenci vznikajících v rámci 

činnosti Ministerstva obrany,  

l) zpracovává plán odpadového hospodářství České republiky v rozsahu stanoveném tímto zákonem a 

při splnění podmínek stanovených tímto zákonem zpracovává jeho změny, 

 m) předkládá vládě ke schválení návrh závazné části plánu odpadového hospodářství České republiky 

a návrh jeho změn, 

 n) poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v 

oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České republice, 

 o) jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších 

grémií založených na základě ustanovení právních předpisů Evropských společenství v oblasti 

odpadového hospodářství nebo v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti, k nimž Česká republika 

přistoupila, 

 p) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu, 

q) vykonává funkci příslušného orgánu pro zasílání zpráv o recyklační účinnosti procesů 

recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
63)

, 

 r) vede Seznam podle dílu 8 části čtvrté, 
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 s) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, 

 t) vede Seznam výrobců podle § 31e, 

 u) vydává oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhoduje o prodloužení platnosti 

oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m, rozhoduje o zrušení oprávnění k 

provozování kolektivního systému podle § 31r, 

 v) dohlíží na činnost provozovatele systému, ukládá opatření k nápravě a podává podněty inspekci k 

zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému podle § 31p, 

 w) rozhodne, zda určitý typ baterie nebo akumulátoru náleží do skupiny přenosných baterií nebo 

akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií nebo akumulátorů, 

 x) vede evidenci smluv podle § 37 odst. 7 písm. c), 

 y) spravuje Registr podle § 37s, 

 z) vede Seznam povinných osob podle § 38b a zpřístupňuje jej na portálu veřejné správy.  

 (2) Vrchním státním dozorem v oblasti odpadového hospodářství je dozor nad tím, jak správní 

úřady, které vykonávají státní správu v oblasti odpadového hospodářství, dodržují právní předpisy v 

této oblasti, a dále dozor nad dodržováním ustanovení právních předpisů a rozhodnutí příslušných 

správních úřadů v oblasti nakládání s odpady. 

(3) Ministerstvo  

a) posuzuje návrhy plánů odpadového hospodářství krajů a návrhy jejich změn z hlediska 

jejich souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a jeho změnami, 

b) vykonává funkci příslušného orgánu pro zařízení na recyklaci lodí, 

c) schvaluje plány kontrol přepravy odpadů podle přímo použitelného předpisu

 Evropské unie
68)

. 

------------------------------------- 
68) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, 

ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 660/2014 ze dne 15. května 2014. 

 

§ 76 

Inspekce 

 (1) Inspekce  

a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi 

dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti 

odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů,  

b) minimálně jednou ročně kontroluje, jak původce odpadů z výroby oxidu titaničitého dodržuje 

ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového 

hospodářství,  

c) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení 

stanovených povinností podle § 66 odst. 2 až 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání 

nápravy samostatným rozhodnutím,  

d) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu vydaného 

pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,  

e) dává ministerstvu podněty k uplatnění vrchního státního dozoru,  

aspi://module='EU'&link='32006R1013%2523'&ucin-k-dni='31.%205.2015'/
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f) dává podněty krajskému úřadu k zákazu provozu zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li 

provozovatel tohoto zařízení právní předpisy týkající se odpadového hospodářství a mohlo-li by v 

důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,  

g) kontroluje, zda osoby využívající sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků k zavážení 

podzemních prostor a úpravám povrchu terénu mají doklady, které osvědčují, že sedimenty z vodních 

nádrží nebo koryt vodních toků vyhovují limitům znečištění pro zavážení podzemních prostor a 

úpravám povrchu terénu; může odebírat vzorky sedimentů a kontrolovat skutečné koncentrace 

škodlivin, jejichž limity jsou stanoveny v příloze č. 9 k tomuto zákonu, 

g) zpracovává plány kontrol přepravy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie
68)

, 

h) kontroluje, zda je s odpady perzistentních organických znečišťujících látek nakládáno v souladu s 

přímo použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících 

látkách30a) a zákonem,  

i) může zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory, které 

nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II, dílu 3 nebo pozastavit uvádění takových baterií 

nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu; hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí 

nebo již k němu došlo, může současně nařídit výrobci baterií nebo akumulátorů, které nesplňují 

požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II, dílu 3, aby zajistil stažení takovýchto baterií nebo 

akumulátorů z trhu,  

j) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství39a) v souladu s přímo použitelným 

předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a 

integrovaný administrativní a kontrolní systém39b), s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti 

povrchových nebo podzemních vod,  

k) může podat Ministerstvu vnitra v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup 

žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů a evidence obyvatel vedených podle 

zvláštních právních předpisů45a) v rozsahu nezbytně nutném pro ověření údajů v evidenci osob 

vedené podle § 18 odst. 3 provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů; Ministerstvo vnitra 

poskytne údaje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup, požádá-li o to inspekce,  

l) může původci odpadu nebo oprávněné osobě uložit rozhodnutím podle § 6 odst. 2 povinnost požádat 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. , 

m)  kontroluje, zda jsou zařízení na recyklaci lodí provozována v souladu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie o recyklaci lodí
66) 

a zákonem. 

  

§ 78 

Kraje 

  (1) Kraj 

 a) zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem; provádí změny tohoto plánu, 

 b) zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu, 

 c) vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a 

její změny, 

 d) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství České republiky. 

  (2) Krajský úřad 

 a) uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky; udělení souhlasu může vázat na 

podmínky, 
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 b) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi 

dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti 

odpadového hospodářství, zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů a ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty 

podle § 66 odst. 6, 

c) uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady; udělení 

souhlasu může vázat na podmínky,  

d) ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na skládku, 

pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil, 

 e) uděluje souhlas s uzavřením skládky, stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po 

uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci podle § 52, 

 f) zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto 

zákona, 

 g) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10, 

 h) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, 

 i) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost vlastníka této 

movité věci nebo z moci úřední, 

 j) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším než sto 

tun nebezpečného odpadu za rok; udělení souhlasu může vázat na podmínky, 

 k) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 

původci, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok. Udělení 

souhlasu může vázat na podmínky, 

 l) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 18 odst. 2. 

Udělení souhlasu může vázat na podmínky, 

 m) uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 48a písm. b) a souhlas s 

jeho zrušením, 

 n) uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy 

podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1, 2 a 3, udělení souhlasu může vázat na podmínky, 

 o) může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení 

podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku 

toho dojít k závažné ekologické újmě, 

 p) může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, pokud 

monitorování složek životního prostředí prokáže akutní toxicitu přesahující mezní hodnoty stanovené 

prováděcím právním předpisem nebo jiné, stejně závažné zhoršení stavu životního prostředí, 

 q) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného 

pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,  

r) vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování autovraků a 

doplňuje informační systém sledování toků vybraných autovraků způsobem stanoveným prováděcím 

právním předpisem, 

 s) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství obce, 

 t) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky, 

 u) ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit vybraný poplatek za uložení odpadů 

na skládku, pokud tento poplatek neodvedl ve stanovené lhůtě příjemci, 

 v) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje, 
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 w) rozhoduje podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropských společenství o 

perzistentních organických znečišťujících látkách30a); v rozhodnutí může stanovit podmínky; o 

vydaných rozhodnutích informuje ministerstvo každoročně do 30. dubna následujícího roku, 

 x) přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 

1. 

y) schvaluje plán recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o 

recyklaci lodí
66)

. 

§ 82 

Společné ustanovení 

(3) Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového 

hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 

31f, § 31f, § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l 

odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2 až 6 a 8 § 39 odst. 2 až 6 a 8 se plní prostřednictvím 

integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové 

schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle 

zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. 

 

Příloha č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Seznam nebezpečných vlastností odpadu 

  |Kód   |Nebezpečná   vlastnost   odpadu                                 | 

  |H1    |Výbušnost                                                   | 

  |H2    |Oxidační   schopnost                                          | 

  |H3-A|Vysoká   hořlavost                                            | 

  |H3-B|Hořlavost                                                   | 

  |H4    |Dráždivost                                                  | 

  |H5    |Škodlivost   zdraví                                           | 

  |H6    |Toxicita                                                    | 

  |H7    |Karcinogenita                                               | 

  |H8    |Žíravost                                                    | 

  |H9    |Infekčnost                                                  | 

  |H10   |Teratogenita                                                | 

  |H11   |Mutagenita                                                  | 

|H12   |Schopnost   uvolňovat   vysoce   toxické   nebo   toxické   plyny   ve    | 

 |      |styku   s   vodou,   vzduchem   nebo   kyselinami                     | 

|H13   |Senzibilita*                                                | 

  |H14   |Ekotoxicita                                                 | 

|H15   |Schopnost   uvolňovat   nebezpečné   látky   do   životního           | 

 |      |prostředí   při   nebo   po   odstraňování                          | 

 

  *   Pokud   jsou   k   dispozici   zkušební   metody 
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Příloha č.  3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Způsoby využívání odpadů 

  |Kód|Způsob   využívání   odpadů                                      | 

  |R1   |Využití   odpadu   způsobem   obdobným   jako   paliva   nebo   jiným      | 

 |     |způsobem   k   výrobě   energie                                    | 

  |R2   |Získání/regenerace   rozpouštědel                              | 

  |R3   |Získání/regenerace   organických   látek,   které   se   nepoužívají   | 

 |     |jako   rozpouštědla   (včetně   kompostování   a   dalších             | 

 |     |biologických   procesů)                                        | 

  |R4   |Recyklace/znovuzískání   kovů   a   kovových   sloučenin             | 

  |R5   |Recyklace/znovuzískání   ostatních   anorganických   materiálů     | 

  |R6   |Regenerace   kyselin   nebo   zásad                                | 

  |R7   |Obnova   látek   používaných   ke   snižování   znečištění             | 

  |R8   |Získání   složek   katalyzátorů                                  | 

  |R9   |Rafinace   použitých   olejů   nebo   jiný   způsob   opětného   použití   | 

 |     |olejů                                                        | 

  |R10|Aplikace   do   půdy,   která   je   přínosem   pro   zemědělství   nebo     | 

 |     |zlepšuje   ekologii                                            | 

  |R11|Využití   odpadů,   které   vznikly   aplikací   některého   z   postupů   | 

 |     |uvedených   pod   označením   R1   až   R10                            | 

  |R12|Úprava   odpadů   k   aplikaci   některého   z   postupů   uvedených       | 

 |     |pod   označením   R1   až   R11                                      | 

|R13|Skladování   materiálů   před   aplikací   některého   z   postupů       | 

 |     |uvedených   pod   označením   R1   až   R12   (s   výjimkou   dočasného      | 

|skladování   na   místě   vzniku   před   sběrem)   

 

Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Způsoby využívání odpadů 

R 1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

R 2 Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel 

R 3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

(včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů) 

R 4 Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

R 5 Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů  

R 6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R 7 Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění 

R 8 Zpětné získávání složek katalyzátorů 
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R 9 Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 

R 10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

R 11 Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 10 

R 12 Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 11  

R 13 Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až 

R 12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) 

Poznámky 

K bodu R 3 -  Zahrnuje rovněž zplyňování a pyrolýzu v případě, že jsou produkované složky 

využívány jako chemické látky. 

K bodu R 5 -  Zahrnuje čištění zemin umožňující jejich nové využití a recyklaci anorganických 

stavebních materiálů. 

K bodu R 12 - Pokud není k dispozici jiný vhodný kód R, může tento postup zahrnovat 

předběžné činnosti předcházející využití, včetně předzpracování, jako například demontáž, 

třídění, rozmělňování, lisování, peletizace, sušení, drcení, kondicionování, přebalení, oddělování, 

míšení nebo směšování, před použitím některého ze způsobů označených R1 až R11. 

K bodu R 13 -  Dočasným skladováním se rozumí předběžné skladování. 

    

Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Způsoby odstraňování odpadů 

  |Kód|Způsob   odstraňování   odpadů                                   | 

  |D1   |Ukládání   v   úrovni   nebo   pod   úrovní   terénu   (např.   skládkování| 

 |     |apod.)                                                       | 

  |D2   |Úprava   půdními   procesy   (např.   biologický   rozklad   kapalných   | 

 |     |odpadů   či   kalů   v   půdě   apod.)                                 | 

  |D3   |Hlubinná   injektáž   (např.   injektáž   čerpatelných   kapalných     | 

 |     |odpadů   do   vrtů,   solných   komor   nebo   prostor   přírodního        | 

 |     |původu   apod.)                                                | 

  |D4   |Ukládání   do   povrchových   nádrží   (např.   vypouštění   kapalných   | 

 |     |odpadů   nebo   kalů   do   prohlubní,   vodních   nádrží,   lagun   apod.)| 

  |D5   |Ukládání   do   speciálně   technicky   provedených   skládek   (např.   | 

 |     |ukládání   do   oddělených,   utěsněných,   zavřených   prostor        | 

 |     |izolovaných   navzájem   i   od   okolního   prostředí   apod.)          | 

  |D6   |Vypouštění   do   vodních   těles,   kromě   moří   a   oceánů             | 

  |D7   |Vypouštění   do   moří   a   oceánů   včetně   ukládání   na   mořské   dno    | 

  |D8   |Biologická   úprava   jinde   v   této   příloze   nespecifikovaná,      | 

 |     |jejímž   konečným   produktem   jsou   sloučeniny   nebo   směsi,   které| 

 |     |se   odstraňují   některým   z   postupů   uvedených   pod   označením   D1| 

 |     |až   D12                                                       | 

  |D9   |Fyzikálně-chemická   úprava   jinde   v   této   příloze               | 
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 |     |nespecifikovaná,   jejímž   konečným   produktem   jsou   sloučeniny   | 

 |     |nebo   směsi,   které   se   odstraňují   některým   z   postupů           | 

 |     |uvedených   pod   označením   D1   až   D12   (např.   odpařování,         | 

 |     |sušení,   kalcinace)                                           | 

  |D10|Spalování   na   pevnině                                         | 

  |D11|Spalování   na   moři                                            | 

  |D12|Konečné   či   trvalé   uložení   (např.   ukládání   v   kontejnerech   do| 

 |     |dolů)                                                        | 

  |D13|Úprava   složení   nebo   smíšení   odpadů   před   jejich   odstraněním   | 

 |     |některým   z   postupů   uvedených   pod   označením   D1   až   D12         | 

  |D14|Úprava   jiných   vlastností   odpadů   (kromě   úpravy   zahrnuté   do    | 

 |     |D13)   před   jejich   odstraněním   některým   z   postupů   uvedených    | 

 |     |pod   označením   D1   až   D13                                      | 

  |D15|Skladování   odpadů   před   jejich   odstraněním   některým   z         | 

 |     |postupů   uvedených   pod   označením   D1   až   D14   (s   výjimkou        | 

 |     |dočasného   skladování   na   místě   vzniku   odpadu   před             | 

 |     |shromáždění   potřebného   množství)                             | 

 

Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Způsoby odstraňování odpadů 

D 1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování) 

D 2 Úprava půdními procesy (například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů 

v půdě)  

D 3 Hlubinná injektáž (například injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo 

prostor přírodního původu) 

D 4 Ukládání do povrchových nádrží (například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do 

prohlubní, vodních nádrží nebo lagun) 

D 5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (například ukládání do utěsněných 

oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí) 

D 6 Vypouštění do vodních těles s výjimkou moří a oceánů 

D 7 Vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno 

D 8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 

až D 12 

D 9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod 

označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace) 

D 10 Spalování na pevnině 

D 11 Spalování na moři 

D 12 Trvalé uložení (například ukládání v kontejnerech do dolů) 
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D 13 Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením 

D 1 až D 12  

D 14 Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 13 

D 15 Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 14 

(s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) 

Poznámky 

K bodu D 11 Tento způsob je zakázán právními předpisy EU a mezinárodními úmluvami. 

K bodu D 13 Pokud není k dispozici jiný vhodný kód D, může tento postup zahrnovat předběžné 

činnosti předcházející odstranění, včetně předzpracování, jako například třídění, rozmělňování, 

lisování, peletizace, sušení, drcení, kondicionování nebo oddělování před použitím některého ze 

způsobů označených D1 až D12. 

K bodu D 15 Dočasným skladováním se rozumí předběžné skladování. 

 

Příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt 

vodních toků 

ukazatel        jednotka         limit            ukazatel             jednotka          limit 

     Zn         mg/kg   sušiny        600                Ba              mg/kg   sušiny         600 

     Ni         mg/kg   sušiny         80                Be              mg/kg   sušiny          5 

     Pb         mg/kg   sušiny        100              AOX1)            mg/kg   sušiny         30 

     As         mg/kg   sušiny         30        uhlovodíky   C10-C40     mg/kg   sušiny         300 

     Cu         mg/kg   sušiny        100         trichlorethylen      mikrog/kg   sušiny       50 

     Hg         mg/kg   sušiny        0,8        tetrachlorethylen     mikrog/kg   sušiny       50 

     Cd         mg/kg   sušiny        2,5             BTEX2)          mikrog/kg   sušiny       400 

     V          mg/kg   sušiny        180              PAU3)          mikrog/kg   sušiny      6   000 

     Co         mg/kg   sušiny         30              PCB4)          mikrog/kg   sušiny       200 

                                                                                      

 V případech výskytu vyšších hodnot koncentrací určitých škodlivin ve vytěžených 

sedimentech z vodních nádrží a koryt vodních toků, způsobených výskytem těchto látek v dané oblasti 

v přirozeném pozadí, se limitní hodnoty pro využití takových materiálů v dané oblasti zvyšují na 

prokázané hodnoty výskytu těchto látek v přirozeném pozadí. 

 Laboratorní zkoušky pro účely hodnocení splnění limitů stanovených touto přílohou se 

provádějí podle norem uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a v příloze č. 6 vyhlášky č. 382/2001 

Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. 

 1) AOX - adsorbovatelné organické halogeny 

 2) BTEX - monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované (suma benzenu, toluenu, 

ethylbenzenu a xylenů) 

 3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma anthracenu, benzo(a)anthracenu, 

benzo(b)fluoranthenu, benzo(k) fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, fenanthrenu, 

fluoranthenu, chrysenu, ideno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) 
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 4) PCB - ostatní aromatické uhlovodíky halogenované (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 

138, 153 a 180). 

 

Příloha č. 12 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Vzorec pro výpočet energetické účinnosti 

 Energetická účinnost = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))  

 Ep se rozumí roční množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny. Vypočítá se tak, 

že se energie ve formě elektřiny vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené pro komerční využití 

hodnotou 1,1 (GJ/rok).  

 Ef se rozumí roční energetický vstup do systému z paliv přispívajících k výrobě páry (GJ/rok).  

 EW se rozumí roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech vypočítané za 

použití nižší čisté výhřevnosti odpadů (GJ/rok).  

 Ei se rozumí roční dodaná energie bez Ew a Ef (GJ/rok).  

 0,97 je činitelem energetických ztrát v důsledku vzniklého popela a vyzařování.  

 Tento vzorec se použije v souladu s referenčním dokumentem o nejlepších dostupných 

technikách pro spalování odpadů.  

 Nejnižší požadovaná výše energetické účinnosti pro využívání odpadů způsobem R1  

 Pro zařízení, která získala souhlas k provozu zařízení před 1. lednem 2009 .... 0,60  

 Pro zařízení, která získala souhlas k provozu zařízení po 31. prosinci 2008 ...... 0,65 

 

Příloha č. 12 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Vzorec pro výpočet energetické účinnosti 

Energetická účinnost = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) 

Ep se rozumí roční množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny. Vypočítá se tak, že 

se energie ve formě elektřiny vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené pro komerční využití 

hodnotou 1,1 (GJ/rok). 

 Ef se rozumí roční energetický vstup do systému z paliv přispívajících k výrobě páry (GJ/rok). 

EW se rozumí roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech vypočítané za 

použití nižší čisté výhřevnosti odpadů (GJ/rok). 

Ei se rozumí roční dodaná energie bez Ew a Ef (GJ/rok). 

0,97 je činitelem energetických ztrát v důsledku vzniklého popela a vyzařování. 

Tento vzorec se použije v souladu s referenčním dokumentem o nejlepších dostupných 

technikách pro spalování odpadů. 

 

Nejnižší požadovaná výše energetické účinnosti pro využívání odpadů způsobem R1  

Pro zařízení, která získala souhlas k provozu zařízení a byla provozována před 1. lednem 2009: 

0,60. 

Pro zařízení, která získala souhlas k provozu zařízení po 31. prosinci 2008: 0,65. 

                


