
III.

Platné znění příslušného paragrafu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§ 8

(1) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat kromě obecných požadavků 
na zařízení podle § 4 i stejné technické požadavky jako zařízení ke shromažďování nebo 
skladování odpadů uvedené v § 5 a 7.

(2) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 
odst. 3 zákona identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých vykoupil 
věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů, a vést o těchto 
skutečnostech evidenci

Kód   druhu   odpadu       Název   druhu   odpadu
16   01   04*             Autovraky
16   01   06               Autovraky   zbavené   kapalin   a   jiných   nebezpečných   součástí
17   04   01               Měď,   bronz,   mosaz
17   04   02               Hliník
17   04   03               Olovo
17   04   04               Zinek
17   04   06               Cín
17   04   07               Směsi   kovů   (17 04 01 - 06)
17   04   11               Kabely
16   01   17               Železné   kovy
16   01   18               Neželezné   kovy
17   04   05               Železo   a   ocel
17   04   07               Směsné   kovy
20   01   40               Kovy.

  

(3) Identifikací fyzických osob podle odstavce 2 se rozumí zjištění jména, příjmení, 
data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného 
průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

(4) U autovraků a jejich podstatných částí se evidence podle § 18 odst. 3 zákona 
nahrazuje evidencí v informačním systému pro sledování toku vybraných autovraků podle 
§ 37b odst. 2 zákona.

(5) Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat 
od fyzických osob, a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu 
v hotovosti, se vymezují jako odpady, mající povahu

a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,



c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, 
dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních 
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo

e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. 
c) a h) zákona.




