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N á v r h

VYHLÁŠKA

ze dne ...... 2013,

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 14 odst. 6, § 39 odst. 12 a § 
44 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen „zákon“):  

ČÁST PRVNÍ

Čl. I

Změna vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky 
č. 503/2004 Sb., vyhlášky č. 168/2007 Sb. a vyhlášky č. 374/2008 Sb. se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1

Katalog odpadů

Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1.“.

2. V § 2 odst. 5 druhá věta zní:

„Zpracovatel autovraků může autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 04* po odnětí 
nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní zařadit pod katalogové číslo 16 01 06.“
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3. V § 3 odst. 1 se slova „podle § 6 odst. 1 a 2 zákona“ zrušují.

4. V § 3 odst. 2 se slova „§ 6 odst. 1 písm. b) a c) a § 6 odst. 2 zákona“ nahrazují slovy „§ 6 
odst. 1 písm. a) a c) zákona“ a na konci odstavce se doplňují věty „Dále se tento odpad 
zařazuje do kategorie nebezpečný, jestliže obsahuje chemickou látku nebo prvky, které jsou 
klasifikované jako nebezpečné podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7). Tento 
odpad se jako nebezpečný nezařadí v případě, že obsah této chemické látky v odpadu je 
v takové koncentraci, která nesplňuje kriteria pro klasifikaci chemické směsi jako nebezpečné 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7).“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:
„7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.“.

5. V § 3 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

6. V § 3 odst. 3 se slova „§ 6 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 1 písm. a) a c)“ a 
poslední věta se nahrazuje větou „Odpady zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení 
o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se označují jako „N/O“.“.

7. § 6 se zrušuje.

8. Přílohy č. 2 a 4 se zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Čl. II

Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 
41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., 
vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb. a vyhlášky č. 61/2010 Sb. se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. f) a v § 2 písm. e) se slova „§ 15 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 5“.

2. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.
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3. V § 21 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „V případech, kdy se jedná o nepřetržitý 
vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence 
v minimálně měsíčních intervalech.“. 

4. § 28 včetně nadpisu zní:

§ 28

Plán odpadového hospodářství obce

Plán odpadového hospodářství obce obsahuje:

a) identifikační údaje obce  

b) přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich 
využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky 
stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech

c) vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí plánu odpadového 
hospodářství kraje nebo dotčených krajů,

d) přehled cílů a opatření k jejich dosažení (včetně termínů), která bude obec realizovat k 
předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k 
dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje,

e) způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu 
vnitřních dokumentů,

f) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li obec povinna odpadového 
hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.

5. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů

1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými 
dodavatelem odpadu,

c) zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam obsahuje kód 
druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původu, datu dodávky, totožnosti 
původce, vlastníka (dodavatele) odpadu nebo v případě komunálního odpadu totožnost firmy, 
která provádí jeho shromažďování (svoz), při dodávkách nebezpečného odpadu i údaj o 
nebezpečných vlastnostech, údaje předané dodavatelem odpadu o vlastnostech odpadu 
nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat,
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d) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.

2. Dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného 
zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující
písemné informace:

a) identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

b) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

c) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku (odvětví nebo obor, technologický proces, 
charakteristiky vstupních surovin),

d) údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s 
daným odpadem nakládat, včetně protokolu o vlastnostech odpadu, pokud to stanoví provozní 
řád zařízení.“.

ČÁST TŘETÍ

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013 s výjimkou čl. II bodu 5, který nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2014.




