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VI. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh zákona o odpadech Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního 
prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v 
zemědělství, ve znění směrnice Rady 91/692/EHS, nařízení Rady 
807/2003/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 219/2009/ES. 
Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a 
snižování znečištění životního prostředí azbestem, ve znění směrnice Rady 
91/692/EHS a nařízení Rady 807/2003/ES.  
Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování 
polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT), ve znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 596/2009/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). 
Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, ve 
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 1882/2003/ES, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 1137/2008/ES a směrnice Rady 2011/97/EU.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení 
Komise 1357/2014/EU a směrnice Komise 2015/1127/EU. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 
2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 
2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 
2006 o přepravě odpadů. 
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. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. 
listopadu 2002 o statistice odpadů. 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah  
§ 1 odst. 1 (1) Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou 

úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a 
trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů 
předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi 
v souladu se stanovenou hierarchií za současné 
sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby 
bylo dosaženo cílů odpadového hospodářství 
stanovených v příloze č. 1 a umožněn přechod 
k oběhovému hospodářství.  

32018L085
1 

Čl. 1 odst. 1 Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu 
životního prostředí a lidského zdraví 
předcházením vzniku odpadů, nepříznivým 
dopadům vzniku odpadů a nakládání s nimi nebo 
jejich omezováním a omezováním celkových 
dopadů využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti 
tohoto využívání, což je klíčové pro přechod k 
oběhovému hospodářství a zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti Unie. 

§ 1 odst. 2 
 

(2) Tento zákon zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie a upravuje 
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 

nakládání s nimi,  
b) práva a povinnosti osob v odpadovém 

hospodářství,  
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém 

hospodářství. 
 

32008L009
8 

 

 

 

 

 

 

32010L007
5 

 

 

 

 

31996L005
9 

 

 

Článek 1 
 
 
 
 
 
 
Článek  
11 písm. d 
 
 
 
Čl. 12 odst. 
2 
 

Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu 
životního prostředí a lidského zdraví 
předcházením nepříznivým vlivům vzniku 
odpadů a nakládání s nimi nebo jejich 
omezováním a omezováním celkových dopadů 
využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti tohoto 
využívání. 

 
 
Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, 
aby byla zařízení provozována v souladu s těmito 
zásadami: 
d) předchází se vzniku odpadů v souladu se 

směrnicí 2008/98/ES; 
 
 
Když členské státy přijímají tato ustanovení, 

obsahují odkaz na tuto směrnici anebo jsou 
doprovázena takovýmto odkazem při jejich 
úřední publikaci. Způsob provedení takovéhoto 
odkazu stanoví členské státy. 
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§ 2 odst. 1, 
písm. a)  

(1) Tento zákon se nevztahuje na 
a) emise látek znečišťujících ovzduší,  

32008L009
8 

Čl. 2 odst. 1 
písm. a) Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyňaty: 

plynné emise vypouštěné do ovzduší 

§ 2 odst. 1, 
písm. b) 

b) radioaktivní odpady, 

 
32008L009
8 

Čl. 2 odst. 1 
písm. a) Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyňaty: 

radioaktivní odpady 

§ 2 odst. 1, 
písm. c) 

c) výbušniny1), střelivo a munici2), 
 32008L009

8 

Čl. 2 odst. 1 
písm. e) Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyňaty: 

vyřazené výbušniny 

§ 2 odst. 1, 
písm. d) 

d) mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným 
způsobem než porážkou,  32008L009

8 

Čl. 2 odst. 2 
písm. c) 

Následující položky jsou vyňaty u oblasti 
působnosti této směrnice v rozsahu, v jakém se na 
ně vztahují jiné právní předpisy Společenství:  

mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem 
než porážkou, včetně zvířat usmrcených za 
účelem eradikace nákazy zvířat, a která jsou 
odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 
1774/2002 

§ 2 odst. 1, 
písm. e) 

e) exkrementy, slámu a jiné přírodní látky ze 
zemědělské výroby nebo lesnictví, které 
nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech 
odpadů a které se využívají v zemědělství a 
lesnictví v souladu se zákonem o hnojivech nebo 
k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo 
metod, které nepoškozují životní prostředí ani 
neohrožují zdraví lidí,  

32008L009
8 

 

Čl. 2 odst. 1 
písm. f) Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyňaty: 

exkrementy, pokud nejsou zahrnuty do odst. 2 
písm. b), sláma a jiné přírodní látky pocházející 
ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které 
nejsou nebezpečné a které se využívají v 
zemědělství, lesnictví nebo k výrobě energie z 
této biomasy prostřednictvím postupů nebo 
metod, které nepoškozují životní prostředí ani 
neohrožují lidské zdraví 

§ 2 odst. 1, 
písm. f) 

f) nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní 
materiál vytěžený během stavební činnosti, 
pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve 

32008L009
8 

 

Čl. 2 odst. 1 
písm. c) 

Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyňaty: 

nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál 
vytěžený během stavebních činností, pokud je 
jisté, že materiál bude použit ve svém 

                                                 
1) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů 
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svém přirozeném stavu pro účely stavby na 
místě, na kterém byl vytěžen,    

přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 
kterém byl vytěžen 

§ 2 odst. 1, 
písm. g) 

g) sedimenty přemísťované v rámci povrchových 
vod za účelem správy vod, správy vodních cest 
nebo předcházení povodním nebo zmírnění 
účinku povodní a období sucha a rekultivace 
půdy, pokud nemají některou z nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o 
nebezpečných vlastnostech odpadu 

32008L009
8 

 

Čl. 2 odst. 3 Aniž by byly dotčeny povinnosti podle příslušných 
právních předpisů Společenství, jsou sedimenty 
přemísťované v rámci povrchových vod za 
účelem správy vod a vodních cest nebo 
předcházení povodním či zmírnění účinku 
povodní a období sucha a rekultivace půdy 
vyňaty z oblasti působnosti této směrnice, pokud 
je prokázáno, že sedimenty nejsou nebezpečné. 

§ 2 odst. 1, 
písm. h) 

h) půdu in situ včetně nevytěžené kontaminované 
zeminy a staveb spojených se zemí pevným 
základem. 

 

32008L009
8 

 

Čl. 2 odst. 1 
písm. b) 

Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyňaty: 

půda (in situ) včetně nevytěžené kontaminované 
zeminy a budov trvale spojených s půdou 

§ 2 odst. 2, 
písm. a) 

(2) V rozsahu, v jakém nakládání s nimi 
upravují jiné právní předpisy, jsou z působnosti tohoto 
zákona vyjmuty 
a) odpadní vody,  

32008L009
8 

Čl. 2 odst. 2 
písm. a) 

Následující položky jsou vyňaty z oblasti 
působnosti této směrnice v rozsahu, v jakém se na 
ně vztahují jiné právní předpisy Společenství: 

odpadní vody; 

§ 2 odst. 2, 
písm. b) 

b) těžební odpad, 32008L009
8 

Čl. 2 odst. 2 
písm. d) 

Následující položky jsou vyňaty z oblasti 
působnosti této směrnice v rozsahu, v jakém se na 
ně vztahují jiné právní předpisy Společenství: 

odpady vznikající při vyhledávání, těžbě, úpravě a 
skladování nerostných surovin a při provozu 
lomů podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o 
nakládání s odpady z těžebního průmyslu 

§ 2 odst. 2, 
písm. d) 

d) vedlejší produkty živočišného původu a získané 
produkty7) s výjimkou vedlejších produktů živočišného 
původu a získaných produktů určených ke spalování, 
ke skládkování nebo k využití v zařízení na výrobu 
bioplynu nebo kompostování,  

32008L009
8 

 

Čl. 2 odst. 2 
písm. b) 

Následující položky jsou vyňaty z oblasti 
působnosti této směrnice v rozsahu, v jakém se na 
ně vztahují jiné právní předpisy Společenství: 

vedlejší produkty živočišného původu, včetně 
zpracovaných výrobků, upravené nařízením 
(ES) č. 1774/2002 kromě těch, které jsou určeny 
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ke spalování, skládkování nebo využití v 
zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování 

§ 2 odst. 2, 
písm. e) 

e) látky, které jsou určeny k použití jako krmné 
suroviny ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. g) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, a 
které nejsou tvořeny vedlejšími produkty živočišného 
původu, ani je neobsahují. 

32018L085
1 

Čl. 2 odst. 2 
písm. e) e) látky, které jsou určeny k použití jako krmné 

suroviny ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. g) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
767/2009 ( 2 ) a které nejsou tvořeny vedlejšími 
produkty živočišného původu, ani je neobsahují. 

§ 3  
odst. 1, 2, 3 

 (1) Odpadovým hospodářstvím se rozumí 
činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadu, na 
nakládání s odpadem, na následnou péči o místo, kde 
je odpad trvale uložen, zprostředkování nakládání 
s odpady a kontrola těchto činností.  

(2) Odpadové hospodářství je založeno na 
hierarchii  odpadového hospodářství, podle níž je 
prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku 
odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho 
příprava k opětovnému použití, recyklace nebo jiné 
využití, včetně energetického využití, a není-li možné 
ani to, jeho odstranění. 

(3) Výklad tohoto zákona musí být v souladu 
s hierarchií odpadového hospodářství. 

32008L009
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 odst. 1 
písm. b) – 
d), 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jako pořadí priorit pro právní předpisy a politiku 
v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s 
nimi se použije tato hierarchie způsobů nakládání s 
odpady: 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace, 
d) jiné využití, například energetické využití, a 

e) odstranění. 
 
 
 

§ 3  
odst. 3, 4 

(4) Při uplatňování hierarchie odpadového 
hospodářství se zohlední 
a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména 

s ohledem na snižování vlivů nakládání s odpady 
na životní prostředí a zdraví lidí 

b) zásada předběžné opatrnosti a udržitelnosti, 
c) technická proveditelnost a hospodářská 

udržitelnost,  
d) ochrana zdrojů, životního prostředí, zdraví lidí a 

hospodářské a sociální dopady, 
e) cíle, zásady a opatření Plánu odpadového 

hospodářství České republiky. 

32008L009
8 

 

Čl. 4 odst. 2 Členské státy zajistí, že vypracování právních 
předpisů o odpadech a odpadových politik bude 
představovat zcela transparentní proces, který 
bude dodržovat pravidla vnitrostátního plánování 
ohledně konzultací a zapojení občanů a 
zainteresovaných subjektů. 
 

Členské státy v souladu s články 1 a 13 zohlední 
obecné zásady ochrany životního prostředí, a to 
zásadu předběžné opatrnosti a udržitelnosti, 
technickou proveditelnost a hospodářskou 
životaschopnost, ochranu zdrojů i celkové dopady 
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       (5) Od hierarchie odpadového hospodářství je 
možné se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to při 
zohlednění celkových dopadů životního cyklu výrobků 
a materiálů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s 
ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z 
hlediska ochrany životního prostředí a zdraví lidí. 

na životní prostředí, lidské zdraví a hospodářské a 
sociální dopady. 
Při uplatňování hierarchie způsobů nakládání 

s odpady uvedené v odstavci 1 přijmou členské 
státy opatření, která podpoří možnosti, jež 
představují nejlepší celkový výsledek z hlediska 
životního prostředí. To může u zvláštních toků 
odpadů vyžadovat odchýlení se od hierarchie, 
je-li to odůvodněno zohledňováním životního 
cyklu u celkových dopadů vzniku tohoto odpadu 
a nakládání s ním. 

§ 4 odst. 1 (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba 
zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 

32008L009
8 

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí: 
"odpadem" jakákoli látka nebo předmět, kterých se 
držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se 
od něho požaduje, aby se jich zbavil 

§ 5  
odst. 1, 2, 3 

(1) Odpad se zařazuje podle Katalogu odpadů, 
který vymezuje jednotlivé druhy odpadů.  

(2) Odpad, který splňuje podmínky uvedené v 
§ 6, se zařazuje jako odpad kategorie nebezpečný 
odpad (dále jen „nebezpečný odpad“). Odpad, který 
tyto podmínky nesplňuje, se zařazuje jako odpad 
kategorie ostatní odpad (dále jen „ostatní odpad“). 

(3) Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
„ministerstvo“) stanoví vyhláškou Katalog odpadů a 
postup pro zařazování odpadu podle Katalogu 
odpadů.  

32018L085
1 

 

Čl. 3 odst. 
1a 
Čl. 7 odst. 1 

2a) „nikoliv nebezpečným odpadem“ odpad, na 
který se nevztahuje bod 2; 
 
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a za 
účelem doplnění této směrnice stanovením 
seznamu odpadů a jeho přezkumem v souladu s 
odstavci 2 a 3 tohoto článku. ◄ Seznam odpadů 
zahrnuje nebezpečný odpad a zohledňuje původ a 
složení odpadu a případně limitní hodnoty 
koncentrací nebezpečných látek. Seznam odpadů 
je závazný, pokud jde o určení odpadu, který je 
považován za nebezpečný. Zařazení látky nebo 
předmětu na seznam neznamená, že jde o odpad 
za všech okolností. Látka nebo předmět jsou 
považovány za odpad, pouze pokud je splněna 
definice čl. 3 bodu 1. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBB3FSPSL)



7 

§ 6 odst. 1 (1) Nebezpečným odpadem je odpad, který 
a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o 
nebezpečných vlastnostech odpadů8), 

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

c) je smísen některým z odpadů uvedených v 
Katalogu odpadů jako nebezpečný nebo je jím 
znečištěn.  

32008L009
8 

32018L085
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31999L003
1 

 

Čl. 3 odst. 2 
 
 
 
 
Čl. 7  
odst. 1 a 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 písm. 
a) 
 

Pro účely této směrnic se rozumí: 
"nebezpečným odpadem" odpad, který vykazuje 
jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze III; 
 
1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a za 
účelem doplnění této směrnice stanovením 
seznamu odpadů a jeho přezkumem v souladu s 
odstavci 2 a 3 tohoto článku. Seznam odpadů 
zahrnuje nebezpečný odpad a zohledňuje původ a 
složení odpadu a případně limitní hodnoty 
koncentrací nebezpečných látek. Seznam odpadů 
je závazný, pokud jde o určení odpadu, který je 
považován za nebezpečný. Zařazení látky nebo 
předmětu na seznam neznamená, že jde o odpad 
za všech okolností. Látka nebo předmět jsou 
považovány za odpad, pouze pokud je splněna 
definice čl. 3 bodu 1. 
 
2.  Členský stát může považovat odpad za 
nebezpečný odpad, pokud, přestože není jako 
takový uveden na seznamu odpadů, vykazuje 
jednu nebo více vlastností uvedených v příloze III. 
Členský stát oznámí neprodleně tyto případy 
Komisi a poskytne jí veškeré příslušné informace. 
S ohledem na obdržená oznámení se seznam 
přezkoumá s cílem rozhodnout o jeho úpravě. 
 
a) použijí definice „odpadu“, „nebezpečného 
odpadu“, „nikoliv nebezpečného odpadu“, 
„komunálního odpadu“, „původce odpadu“, „držitele 
odpadu“, „nakládání s odpady“, „tříděného sběru“, 
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32010L007
5 

 

 
 
 
Čl. 3 odst. 
38 

„využití“, „přípravy k opětovnému použití“, 
„recyklace“ a „odstranění“ uvedené v článku 3 
směrnice 2008/98/ES; 
 
"nebezpečným odpadem" nebezpečný odpad ve 
smyslu čl. 3 bodu 2 směrnice 2008/98/ES; 

§ 6 odst. 2 (2) Směsný komunální odpad se nepovažuje 
za nebezpečný, i když splňuje podmínky uvedené v 
odstavci 1. 

32018L085
1 

Čl. 20 odst. 
2 a 3 

2.  Články 17, 18, 19, a 35 se nevztahují na 
směsný odpad pocházející z domácností. 
 
3.  Články 19 a 35 se nevztahují na jednotlivé 
složky nebezpečného odpadu pocházejícího z 
domácností, dokud je zařízení nebo podnik, které 
získaly povolení nebo byly zaregistrovány podle 
článků 23 nebo 26, nepřijaly ke sběru, odstranění 
nebo využití. 

§ 6 odst. 3 (3) Odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo 
c) nebo nebezpečný odpad po úpravě může být 
zařazen jako ostatní odpad, pouze pokud u něj byly 
hodnocením nebezpečných vlastností odpadu podle 
§ 74 vyloučeny nebezpečné vlastnosti. 

32008L009
8 

 

Čl. 7 odst. 3 
a 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Pokud členský stát prokáže, že konkrétní druh 
odpadu, který je uveden na seznamu jako 
nebezpečný odpad, nevykazuje žádné z vlastností 
uvedených v příloze III, může tento odpad 
považovat za nikoliv nebezpečný odpad. Členský 
stát neprodleně oznámí tyto případy Komisi a 
poskytne Komisi nezbytné doklady. S ohledem na 
tyto informace se seznam přezkoumá za účelem 
rozhodnutí o jeho úpravě. 
 
6.  Členské státy smí za nikoliv nebezpečný odpad 
považovat odpad, který je v souladu se seznamem 
odpadů podle odstavce 1. 

§ 7 odst. 1 (1) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž 
prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, 
není odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud  

 

32018L085
1 

 

Čl. 5 odst. 1 1.  Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem 
zajistit, aby látka nebo předmět vzniklé při 
výrobním procesu, jehož prvotním cílem není 
výroba této látky nebo předmětu, nebyly 
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považovány za odpad, nýbrž za vedlejší produkt, 
jsou-li splněny tyto podmínky: 

§ 7 odst. 1 
písm. a) 

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 32008L009
8 

 

Čl. 5 odst. 1 
písm. c) 

c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou součástí 
výrobního procesu 

§ 7 odst. 1 
písm. b) 

b) její další využití je zajištěno, 32008L009
8 

 

Čl. 5 odst. 1 
písm. b) 

b) látku nebo předmět lze využít přímo bez dalšího 
zpracování jiným než běžným průmyslovým 
způsobem; 

§ 7 odst. 1 
písm. c) 

c) její další využití je možné bez dalšího 
zpracování způsobem jiným, než je běžná 
výrobní praxe,  

32008L009
8 

Čl. 5 odst. 1 
písm. b) 

b) látku nebo předmět lze využít přímo bez dalšího 
zpracování jiným než běžným průmyslovým 
způsobem; 

§ 7 odst. 1 
písm. d) 

d) její další využití je v souladu s jinými právními 
předpisy a nepovede k celkovým nepříznivým 
dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí 
a 

 

32008L009
8 

 

Čl. 5 odst. 1 
písm. d) 

d) další využití je zákonné, tj. látka nebo předmět 
splňují všechny příslušné požadavky, pokud jde o 
výrobek, životní prostředí a ochranu zdraví u 
konkrétního použití a nepovedou k celkovým 
nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo 
lidské zdraví. 

§ 7 odst. 1 
písm. e) 

e) jsou splněna kritéria pro posouzení splnění 
podmínek podle písmene a) až d) stanovená 
prováděcím právním předpisem nebo přímo 
použitelným předpisem Evropské unie, pokud 
taková kritéria prováděcí právní předpis nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie 
stanoví.§ 7 odst. 2 

 

32018L085
1 

Čl. 5 odst. 2 
a 3 

2.  Komise může přijmout prováděcí akty s cílem 
stanovit podrobná kritéria pro jednotné 
uplatňování podmínek stanovených v odstavci 1 
na určité látky nebo předměty. 
 
Tato podrobná kritéria zajistí vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí a lidského zdraví a 
usnadní uvážlivé a racionální využívání přírodních 
zdrojů. 
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 39 odst. 2. Při přijímání těchto 
prováděcích aktů vychází Komise z těch 
nejpřísnějších kritérií chránících životní prostředí, 
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která přijaly členské státy v souladu s odstavcem 3 
tohoto článku, a při vypracovávání podrobných 
kritérií upřednostňuje opakovatelné postupy 
průmyslové symbiózy. 
 
3.  Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie 
podle odstavce 2, mohou členské státy samy 
stanovit podrobná kritéria pro uplatňování 
podmínek stanovených v odstavci 1 na určité látky 
nebo předměty. 
 
Členské státy oznámí Komisi tato podrobná kritéria 
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 ( 4 ), pokud to uvedená 
směrnice vyžaduje. 

§ 7 odst. 2 (2) Pokud byla pro vedlejší produkt stanovena 
kritéria prováděcím právním předpisem, je osoba, 
která věc zařadila jako vedlejší produkt, povinna 
prokázat splnění těchto kritérií způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem a vypracovat 
průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem. Každý držitel 
vedlejšího produktu podle věty první jej předá další 
osobě s průvodní dokumentací. 

32018L085
1 

Čl. 5 odst. 2 
a 3 

2.  Komise může přijmout prováděcí akty s cílem 
stanovit podrobná kritéria pro jednotné 
uplatňování podmínek stanovených v odstavci 1 
na určité látky nebo předměty. 
 
Tato podrobná kritéria zajistí vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí a lidského zdraví a 
usnadní uvážlivé a racionální využívání přírodních 
zdrojů. 
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 39 odst. 2. Při přijímání těchto 
prováděcích aktů vychází Komise z těch 
nejpřísnějších kritérií chránících životní prostředí, 
která přijaly členské státy v souladu s odstavcem 3 
tohoto článku, a při vypracovávání podrobných 
kritérií upřednostňuje opakovatelné postupy 
průmyslové symbiózy. 
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3.  Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie 
podle odstavce 2, mohou členské státy samy 
stanovit podrobná kritéria pro uplatňování 
podmínek stanovených v odstavci 1 na určité látky 
nebo předměty. 
 
Členské státy oznámí Komisi tato podrobná kritéria 
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 ( 4 ), pokud to uvedená 
směrnice vyžaduje. 

§ 7 odst. 3  (3) Ministerstvo stanoví pro jednotlivé 
materiály vyhláškou kritéria pro posouzení splnění 
podmínek podle odstavce 1 písm. a) až d) a způsob 
prokazování splnění těchto kritérií zejména v podobě 
požadavků na vzorkování, zkoušení a na průvodní 
dokumentaci. 

32018L085
1 

Čl. 5 odst. 3 3.  Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie 
podle odstavce 2, mohou členské státy samy 
stanovit podrobná kritéria pro uplatňování 
podmínek stanovených v odstavci 1 na určité látky 
nebo předměty. 

§ 8 odst. 1 (1) Odpad, který byl předmětem recyklace 
nebo jiného způsobu využití a současně je vymezený 
přímo použitelným předpisem Evropské unie3) nebo 
prováděcím právním předpisem, přestane být 
odpadem v okamžiku zahájení přepravy ze zařízení k 
využití odpadu, pokud 
 
a) splňuje požadavky přímo použitelného předpisu 

Evropské unie18) nebo prováděcího právního 
předpisu, 
 

b) splňuje další technické požadavky pro konkrétní 
účely, pokud byly stanoveny jinými právními 

32018L085
1 

Čl. 6 odst. 1, 
2, 3 a 5 

1.  Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem 
zajistit, aby odpad, který byl předmětem recyklace 
nebo jiného způsobu využití, nebyl již nadále 
považován za odpad, splňuje-li tyto podmínky: 
 
a) látka nebo předmět jsou určeny k využití ke 
konkrétním účelům; 
 
b) pro tuto látku nebo tento předmět existuje trh 
nebo poptávka; 
 

                                                 
3) Například nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. 
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předpisy nebo normami použitelnými na výrobky 
a   
 

c) další využití je v souladu s jinými právními 
předpisy17) a nepovede k celkovým nepříznivým 
dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí. 

 

c) látka nebo předmět splňují technické požadavky 
pro konkrétní účely a vyhovují stávajícím právním 
předpisům a normám použitelným na výrobky; a 
 
d) využití látky nebo předmětu nepovede k 
celkovým nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví. 
 
2.  Komise sleduje vývoj vnitrostátních kritérií pro 
určení, kdy odpad přestává být odpadem, v 
členských státech a hodnotí, zda je třeba 
vypracovat na tomto základě celounijní kritéria. Za 
tímto účelem Komise případně přijme prováděcí 
akty s cílem stanovit podrobná kritéria pro 
jednotné uplatňování podmínek stanovených v 
odstavci 1 na určité druhy odpadů. 
 
Tato podrobná kritéria zajistí vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí a lidského zdraví a 
usnadní uvážlivé a racionální využívání přírodních 
zdrojů. Zahrnují: 
 
a) přípustný odpadní materiál vstupující do využití; 
 
b) povolené postupy a techniky zpracování; 
 
c) kvalitativní kritéria pro materiály, které přestaly 
být odpadem, které jsou výsledkem využití v 
souladu s platnými normami výrobků, v případě 
potřeby včetně mezních hodnot pro znečišťující 
látky; 
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d) požadavky na systém nakládání s odpady s 
cílem prokázat soulad s kritérii pro určení, kdy 
odpad přestává být odpadem, včetně kontroly 
kvality a vnitřní kontroly a akreditace tam, kde je to 
vhodné, a 
 
e) požadavek na prohlášení o shodě. 
 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 39 odst. 2. 
 
Při přijímání těchto prováděcích aktů Komise 
zohlední příslušná kritéria stanovená členskými 
státy v souladu s odstavcem 3 a vychází při tom z 
nejpřísnějších kritérií chránících životní prostředí. 
3.  Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie 
podle odstavce 2, mohou členské státy stanovit 
podrobná kritéria pro uplatňování podmínek 
stanovených v odstavci 1 na určité druhy odpadů. 
Tato podrobná kritéria zohlední veškeré případné 
nepříznivé dopady látky či předmětu na životní 
prostředí a lidské zdraví a musí být v souladu s 
požadavky stanovenými v odst. 2 písm. a) až e). 
 
Členské státy oznámí Komisi tato kritéria v 
souladu se směrnicí (EU) 2015/1535, pokud to 
uvedená směrnice vyžaduje. 
 
5.  Fyzická nebo právnická osoba, která: 
 
a) poprvé používá materiál, který přestal být 
odpadem a nebyl uveden na trh; nebo 
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b) uvádí materiál na trh poprvé od okamžiku, kdy 
přestal být odpadem, 
 
zajistí, aby tento materiál splňoval příslušné 
požadavky podle platných právních předpisů 
týkajících se chemických látek a výrobků. 
Podmínky stanovené v odstavci 1 musí být 
splněny předtím, než se právní předpisy týkající se 
chemických látek a výrobků uplatní na materiál, 
který přestal být odpadem.    
  

§ 8 odst. 2 Odpad, který byl předmětem některého ze 
způsobů využití a není vymezen přímo použitelným 
předpisem Evropské unie18) nebo prováděcím 
právním předpisem a současně se nejedná o odpad 
určený k dalšímu zpracování způsobem, pro který 
jsou stanoveny zvláštní technické požadavky a 
kritéria, přestane být odpadem v okamžiku zahájení 
přepravy ze zařízení k využití odpadu, pokud splní 
podmínky povolení krajského úřadu podle § 9 odst. 1. 
Toto povolení je součástí povolení provozu zařízení 
k využití odpadu podle § 21 odst. 1. 

32018L085
1 

Čl. 6 odst. 4  
4.  Pokud nebyla kritéria stanovena na unijní 
úrovni podle odstavce 2 ani na vnitrostátní úrovni 
podle odstavce 3, může členský stát rozhodnout 
případ od případu či přijmout vhodná opatření s 
cílem ověřit, zda určitý odpad přestal být odpadem 
na základě podmínek stanovených v odstavci 1, 
přičemž v případě potřeby zohlední požadavky 
stanovené v odst. 2 písm. a) až e) a mezní 
hodnoty pro znečišťující látky a veškeré případné 
nepříznivé dopady na životní prostředí a lidské 
zdraví. Tato individuální rozhodnutí se nemusí 
oznamovat Komisi v souladu se směrnicí (EU) 
2015/1535. 
 
Členské státy mohou informace o uvedených 
jednotlivých rozhodnutích a o výsledcích ověření 
příslušnými orgány v elektronické podobě 
zpřístupnit veřejnosti. 
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§ 8 odst. 3 Odpad, který byl připraven k opětovnému 
použití, přestane být odpadem v okamžiku zahájení 
přepravy ze zařízení na přípravu k opětovnému 
použití odpadu, pokud 
 
a) příprava k opětovnému použití proběhla v 

souladu s § 34 odst. 3, 
 

b) splňuje technické požadavky pro konkrétní účely, 
pokud byly stanoveny jinými právními předpisy 
nebo normami použitelnými na výrobky a   
 

c) další využití je v souladu s jinými právními 
předpisy17) a nepovede k celkovým nepříznivým 
dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí. 

 

32008L009
8 

 

Čl. 11 odst. 
1 

1. Členské státy přijmou vhodná opatření na 
podporu opětovného použití výrobků a činností 
úpravy za účelem opětovného použití, zejména 
tvorbou a podporou sítí pro opravy a opětovné 
použití, využíváním ekonomických nástrojů, kritérií 
pro veřejné zakázky, množstevních cílů nebo jiných 
opatření. 

§ 8 odst. 5 Provozovatel zařízení, ze kterého vystupuje věc, která 
přestala být odpadem, s výjimkou provozovatele 
zařízení podle § 21 odst. 2, je povinen zpracovat 
průvodní dokumentaci k této věci. Každá osoba, která 
předává věc, která přestala být odpadem má 
povinnost předávat tuto věc s průvodní dokumentací 
podle věty první. 

32018L085
1 

Čl. 6 odst. 3 3.  Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie 
podle odstavce 2, mohou členské státy stanovit 
podrobná kritéria pro uplatňování podmínek 
stanovených v odstavci 1 na určité druhy odpadů. 
Tato podrobná kritéria zohlední veškeré případné 
nepříznivé dopady látky či předmětu na životní 
prostředí a lidské zdraví a musí být v souladu s 
požadavky stanovenými v odst. 2 písm. a) až e). 
 

§ 8 odst. 6 Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) odpady, které přestávají být odpadem podle 

odstavce 1; mezi tyto odpady zahrne ministerstvo 
pouze odpady, které mají povahu druhotné 
suroviny nebo výrobku, které se běžně využívají 
ke konkrétnímu účelu a pro které existuje trh nebo 
poptávka, 

32018L085
1 

Čl. 6 odst. 3  3.  Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie 
podle odstavce 2, mohou členské státy stanovit 
podrobná kritéria pro uplatňování podmínek 
stanovených v odstavci 1 na určité druhy odpadů. 
Tato podrobná kritéria zohlední veškeré případné 
nepříznivé dopady látky či předmětu na životní 
prostředí a lidské zdraví a musí být v souladu s 
požadavky stanovenými v odst. 2 písm. a) až e). 
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b) konkrétní účel, ke kterému smí být věc, která 
přestane být odpadem podle písmene a), 
využívána,  

c) požadavky na odpady vstupující do procesu 
recyklace nebo využití, ze kterých vznikne odpad, 
který přestává být odpadem podle odstavce 1,  

d) postup zpracování odpadu podle písmene c), 
e) kvalitativní kritéria, která musí odpad splnit, aby 

přestal být odpadem; tato kritéria musí být 
stanovena tak, aby zajistila, že věc je využitelná 
ke konkrétnímu účelu, splňuje příslušné 
požadavky na výrobky a nedojde k ohrožení 
životního prostředí a lidského zdraví, 

f) způsob prokazování splnění požadavků podle 
písmene e), včetně požadavků na vzorkování a 
zkoušení, a 

g) náležitosti průvodní dokumentace.   

 

§ 9 odst. 1 a 2 (1) Krajský úřad na žádost provozovatele 
zařízení k využití odpadů povolí, že v zařízení může 
docházet k využití odpadu, kterým přestává být daný 
odpad odpadem, pokud se nejedná o odpad 
vymezený podle § 8 odst. 1 a provozovatel zařízení 
prokáže, že výsledná věc  
 
a) se běžně využívá ke konkrétním účelům, 

 
b) je věcí, pro kterou existuje trh nebo poptávka, 

 
c) splňuje technické požadavky pro konkrétní účely, 

pokud byly stanoveny jinými právními předpisy 
nebo normami použitelnými na výrobky, a   
 

d) je určena pro využití, které je v souladu s jinými 
právními předpisy17) a nepovede k celkovým 
nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo 
zdraví lidí.  

32018L085
1 

Čl. 6 odst. 1 
a 4 

1.  Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem 
zajistit, aby odpad, který byl předmětem recyklace 
nebo jiného způsobu využití, nebyl již nadále 
považován za odpad, splňuje-li tyto podmínky: 
 
a) látka nebo předmět jsou určeny k využití ke 
konkrétním účelům; 
b) pro tuto látku nebo tento předmět existuje trh 
nebo poptávka; 
 
c) látka nebo předmět splňují technické požadavky 
pro konkrétní účely a vyhovují stávajícím právním 
předpisům a normám použitelným na výrobky; a 
 
d) využití látky nebo předmětu nepovede k 
celkovým nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví. 
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(2) Krajský úřad v rozhodnutí podle odstavce 
1 vymezí 
 
a) odpady, které přestávají být odpadem, 

 
b) konkrétní účel, pro který věc přestává být 

odpadem, 
 

c) požadavky na odpady vstupující do procesu 
recyklace nebo využití, ze kterých vznikne odpad, 
který přestává být odpadem, 
 

d) postup zpracování odpadu, 
 

e) kvalitativní kritéria, která musí odpad splnit, aby 
přestal být odpadem; tato kritéria musí být 
stanovena tak, aby zajistila, že věc je využitelná 
ke konkrétnímu účelu, splňuje příslušné 
požadavky na výrobky a nedojde k ohrožení 
životního prostředí a lidského zdraví a 
 

f) způsob prokazování splnění požadavků podle 
písmene e), včetně doplňujících požadavků na 
vzorkování a zkoušení. 

 

4.  Pokud nebyla kritéria stanovena na unijní 
úrovni podle odstavce 2 ani na vnitrostátní úrovni 
podle odstavce 3, může členský stát rozhodnout 
případ od případu či přijmout vhodná opatření s 
cílem ověřit, zda určitý odpad přestal být odpadem 
na základě podmínek stanovených v odstavci 1, 
přičemž v případě potřeby zohlední požadavky 
stanovené v odst. 2 písm. a) až e) a mezní 
hodnoty pro znečišťující látky a veškeré případné 
nepříznivé dopady na životní prostředí a lidské 
zdraví. Tato individuální rozhodnutí se nemusí 
oznamovat Komisi v souladu se směrnicí (EU) 
2015/1535. 
 
Členské státy mohou informace o uvedených 
jednotlivých rozhodnutích a o výsledcích ověření 
příslušnými orgány v elektronické podobě 
zpřístupnit veřejnosti. 
     

§ 10 odst. 1, 
písm. a) 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) předcházením vzniku odpadu opatření přijatá 

předtím, než se věc stane odpadem, která 
omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu 
na životní prostředí a zdraví lidí, omezují 
obsah nebezpečných látek v materiálech a 
výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to 
i prostřednictvím opětovného použití výrobků 
nebo jejich částí k původnímu účelu, nebo 
prodloužením životnosti výrobků, 

32018L085
1 

Čl. 3 odst. 
12 

12) „předcházením vzniku“ opatření přijatá 
předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly 
odpadem, která omezují: 
a) množství odpadu, a to i prostřednictvím 
opětovného použití výrobků nebo prodloužením 
životnosti výrobků; 
 
b) nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní 
prostředí a lidské zdraví nebo 
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c) obsah nebezpečných látek v materiálech a ve 
výrobcích; 

§ 10 odst. 1, 
písm. b) 

b) opětovným použitím postupy, kterými jsou 
výrobky nebo jejich části, které nejsou 
odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, 
ke kterému byly původně určeny, 

32008L009
8 

 

Čl. 3 odst. 
13 

„opětovným použitím“ jakýkoliv postup, kterým jsou 
výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, 
znovu použity pro tentýž účel, pro který byly 
původně určeny; 

§ 10 odst. 1, 
písm. c) 

c) nakládáním s odpadem soustřeďování 
odpadu, shromažďování odpadu, skladování 
odpadu, sběr odpadu, úprava odpadu, využití 
odpadu, odstranění odpadu, obchodování 
s odpadem a přeprava odpadu, 

32018L085
1 

Čl. 3 odst. 9 9) „nakládáním s odpady“ sběr, přeprava, využití 
(včetně třídění) a odstraňování odpadů, včetně 
dozoru nad těmito činnostmi a následné péče o 
místa odstranění a včetně činností prováděných 
obchodníkem nebo zprostředkovatelem; 

§ 10 odst. 1, 
písm. d) 

d) původcem odpadu 
 

1. každý, při jehož činnosti vzniká odpad,  
2. právnická osoba nebo podnikající fyzická 

osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné 
činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy 
nebo složení odpadu, nebo  

3. obec od okamžiku, kdy osoba zapojená do 
obecního systému podle § 58 odst. 1 odloží 
odpad na místě obcí k tomuto účelu určeném,  

32008L009
8 

 

Čl. 3 odst. 5 „původcem odpadu“ jakákoliv osoba, při jejíž 
činnosti vznikají odpady (prvotní původce odpadu), 
nebo osoba, která provádí předzpracování, 
směšování nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je 
změna povahy nebo složení těchto odpadů; 

§ 10 odst. 1, 
písm. e) 

e) soustřeďováním odpadu umístění odpadu 
v prostoru, včetně prvotního třídění pro účely 
odděleného soustřeďování a dočasného 
uložení odpadu v daném místě, 

32008L009
8 

Čl. 3 odst. 
10 

„sběrem“ shromažďování odpadu, včetně 
předběžného třídění a předběžného skladování 
odpadu pro účely přepravy do zařízení na 
zpracování odpadu; 

§ 10 odst. 1, 
písm. f) 

f) odděleným soustřeďováním odpadu 
soustřeďování odpadů, kdy jsou jednotlivé 
odpady roztříděny podle druhu, kategorie a 
materiálů odpadu s cílem usnadnit jejich 
následující zpracování, 

32008L009
8 

 

Čl. 3 odst. 
11 

„tříděným sběrem“ sběr, kdy je tok odpadů oddělen 
podle druhu a povahy odpadu s cílem usnadnit 
specifické zpracování; 

§ 10 odst. 1, 
písm. h) 

h) sběrem odpadu soustřeďování odpadů právnickou 
osobou nebo podnikající fyzickou osobou od jiných 
osob pro účely předání do zařízení na zpracování 

32008L009
8 

Čl. 3 odst. 
10 

„sběrem“ shromažďování odpadu, včetně 
předběžného třídění a předběžného skladování 
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odpadu, pokud uložení odpadu v zařízení ke sběru 
odpadů nepřesáhne dobu 9 měsíců,  odpadu pro účely přepravy do zařízení na 

zpracování odpadu; 

§ 10 odst. 1, 
písm. i) 

i) zpracováním odpadu využití odpadu nebo 
odstranění odpadu zahrnující i úpravu před jeho 
využitím nebo odstraněním,  

32008L009
8 

Čl. 3 odst. 
14 

„zpracováním“ využití nebo odstranění, zahrnující i 
přípravu před využitím nebo odstraněním;  

§ 10 odst. 1, 
písm. j) 

j) úpravou odpadu každá činnost, která vede ke 
změně chemických, biologických nebo fyzikálních 
vlastností odpadů, včetně jejich třídění, za účelem 
snížení jejich objemu, snížení jejich nebezpečných 
vlastností, nebo umožnění nebo usnadnění jejich 
dopravy, využití nebo odstranění, přičemž odpad po 
úpravě zůstane vždy odpadem, 

31999L003
1 

Čl. 2 písm. 
h) 

h) „úpravou“ rozumí fyzikální, tepelné, 
chemické nebo biologické procesy zahrnující 
třídění, které mění charakteristiky odpadů tak, že 
snižují jejich objem nebo jejich nebezpečné 
vlastnosti s cílem usnadnit manipulaci s nimi nebo 
podpořit jejich využití; 
 

§ 10 odst. 1, 
písm. k) 

k) využitím odpadu činnost, jejímž výsledkem je, že 
odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí 
materiály používané ke konkrétnímu účelu, nebo 
že je k tomuto konkrétnímu účelu připraven tak, že 
naplní podmínky § 8 nebo 9 a přestane být 
odpadem; způsoby využití odpadu jsou uvedeny v 
příloze č. 5 k tomuto zákonu, 

32008L009
8 

 

 

 

 

32000L005
3 

 

Čl. 3 odst. 
15 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2 odst. 8 
 

„využitím“ jakákoli činnost, jejímž hlavním 
výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu 
tím, že nahradí jiné materiály, které by jinak byly 
použity ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž 
výsledkem je, že je odpad upraven k tomuto 
konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení nebo 
v širším hospodářství. V příloze II je uveden 
nevyčerpávající seznam způsobů využití; 
 
8. „využíváním“ jakákoli operace vyjmenovaná v 
příloze II části B směrnice 75/442/EHS; 

§ 10 odst. 1 
písm. m) 

m) materiálovým využitím odpadu jakýkoliv 
způsob využití odpadů zahrnující přípravu k 
opětovnému použití, recyklaci a zasypávání, s 
výjimkou energetického využití a přepracování na 
materiály, které mají být použity jako palivo nebo jiné 
prostředky k výrobě energie, 

32018L085
1 

Čl. 3 odst. 
15a 

15a) „materiálovým využitím“ jakýkoli způsob 
využití jiný než energetické využití a přepracování 
na materiály, které mají být použity jako palivo nebo 
jiné prostředky k výrobě energie. Zahrnuje mimo 
jiné přípravu k opětovnému použití, recyklaci a 
zasypávání; 

§ 10 odst. 1, 
písm. n) 

n) recyklací odpadu způsob využití odpadu, jímž je 
odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo 

32008L009
8 

Čl. 3 odst. 
17 

„recyklací“ jakýkoli způsob využití, jímž je odpad 
znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, 
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látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace 
odpadu zahrnuje přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a 
přepracování na materiály, které mají být použity jako 
palivo nebo jako zásypový materiál,  

 

 

 

 

32000L005
3 

 

 

 

 

 

32006L006
6 

 

 
 
 
 
 
 
Čl. 2 odst. 7 

 
 
 
 

 
 
 
 
Článek 3 
odst. 8 
 

ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje 
přepracování organických 
materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a 
přepracování na materiály, které mají být použity 
jako palivo nebo jako zásypový materiál; 
 
7. „recyklací“ přepracování odpadů ve výrobním 
procesu pro původní použití nebo pro jiné účely s 
výjimkou energetického využití. Energetickým 
využitím se rozumí použití hořlavého odpadu jako 
prostředku pro výrobu energie formou přímého 
spalování spolu s jiným odpadem či bez něj, ale s 
využitím tepla; 
 
8. „recyklací“ přepracování odpadních materiálů ve 
výrobním procesu pro původní využití nebo pro jiné 
účely, ale s vyloučením energetického využití; 

§ 10 odst. 1, 
písm. o) 

o) přípravou k opětovnému použití způsob využití 
odpadů zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu, která 
zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez 
dalšího zpracování opětovně používat, 

32008L009
8 

 

Čl. 3 odst. 
16 

„přípravou k opětovnému použití“ způsoby využití 
zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu a 
spočívající v tom, že jsou výrobky nebo čísti 
výrobků, které se staly odpady, upraveny tak, že 
budou opětovně použity bez dalšího 
předzpracování; 

§ 10 odst. 1, 
písm. p) 

p) skladováním odpadu uložení odpadů 
v zařízení k tomu určeném po dobu nejdéle 1 
roku před jejich odstraněním nebo po dobu 
nejdéle 3 let před jejich využitím, 

32008L009
8 

 

Čl. 2 písm. 
g)  

Pro účely této směrnice se: 
„skládkou“ rozumí místo pro odstraňování odpadů 
pomocí jejich povrchového nebo podpovrchového 
ukládání, včetně: 
— vlastní skládky (tj. skládky, kde původce sám 
odstraňuje odpady v místě jejich vzniku) a 
— dočasné skládky (tj. na dobu delší než jeden 
rok), používané pro dočasné skladování odpadů s 
výjimkou: 
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— zařízení, kde jsou odpady složeny za účelem 
jejich přípravy k další přepravě s cílem jejich využití, 
úpravy nebo odstranění na jiném místě a 
— skladování odpadů před využitím nebo úpravou 
po dobu obvykle kratší než tři roky nebo 
— skladování odpadů po dobu kratší než jeden rok, 
předcházející jejich odstranění; 

§ 10 odst. 1, 
písm. q) 

q) odstraněním odpadu činnost, která není využitím 
odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako 
druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; 
způsoby odstranění odpadu jsou uvedeny v příloze č. 
6 k tomuto zákonu,  

32008L009
8 

 

 

 

32000L005
3 

 

32006L006
6 

 

Čl. 3 odst. 
19 
 
 
 
 

 . 2 odst. 9 
 
 
 
Čl. 3 odst. 9 

„odstraněním“ jakákoli činnost, která není využitím, 
a to i v případě, že tato činnost má jako vedlejší 
důsledek znovuzískání látek nebo energie. V 
příloze I je uveden nevyčerpávající Seznam 
způsobů odstraňování; 
 
9. „odstraňováním“ jakákoli operace vyjmenovaná 
v příloze II části A směrnice 75/442/EHS; 
 
"odstraňováním" jakýkoli z použitelných postupů 
uvedených v příloze IIA směrnice 2006/12/ES; 

§ 10 odst. 1, 
písm. r) 

r) obchodováním s odpady nákup a prodej odpadů 
na vlastní odpovědnost právnickou osobou nebo 
podnikající fyzickou osobou, včetně situace, kdy 
tyto osoby nemají odpad fyzicky v držení, 

32008L009
8 

Čl. 3 odst. 7 „obchodníkem“ podnik, který jedná na vlastní 
odpovědnost, když odpady nakupuje a následně 
prodává, včetně obchodníků, kteří nemají odpady 
fyzicky v držení;  

§ 10 odst. 1, 
písm. w) 

w) zprostředkováním nakládání s odpady zajišťování 
využití nebo odstranění odpadu jménem jiných osob, 
včetně případů, kdy nemá osoba zprostředkovávající 
nakládání s odpady tyto odpady fyzicky v držení,  

32008L009
8 

Čl. 3 odst. 8 „zprostředkovatelem“ podnik, který zařizuje využití 
nebo odstraňování odpadu jménem jiných, včetně 
zprostředkovatelů, 
kteří nemají odpady fyzicky v držení;  

§ 10 odst. 1 
písm. y) 

y) zasypáváním jakýkoli způsob využití, při němž 
je vhodný ostatní odpad použit pro účely rekultivace 
vytěžených oblastí nebo pro technické účely při 
terénních úpravách; odpad použitý k zasypávání musí 

32018L085
1 

Čl. 3 odst. 
17a 

17a) „zasypáváním“ jakýkoli způsob využití, při 
němž je vhodný nikoliv nebezpečný odpad použit 
pro účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro 
technické účely při terénních úpravách. Odpad 
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nahrazovat materiály, které nejsou odpadem, 
vyhovovat daným účelům a být omezen na množství 
nezbytně nutné pro dosažení uvedených účelů.   

použitý k zasypávání musí nahrazovat materiály, 
které nejsou odpadem, vyhovovat daným účelům a 
být omezen na množství nezbytně nutné pro 
dosažení uvedených účelů; 

§ 10 odst. 2 
písm. a) 

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 
a) komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z 

domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, 
plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, 
odpadní elektrická a elektronická zařízení, 
odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, 
zejména matrace a nábytek, a dále směsný 
odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je 
co do povahy a složení podobný odpadu z 
domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad 
z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, 
septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních 
vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani 
stavební a demoliční odpad, 

32018L085
1 

32010L007
5 

Čl. 3 písm. 
2b) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 39) 
 

2b) „komunálním odpadem“: 
 
a) směsný odpad a tříděný odpad z domácností, 
zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, 
biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní 
elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie 
a akumulátory, a objemný odpad, zejména 
matrace a nábytek; 
 
b) směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, 
pokud je co do povahy a složení podobný odpadu 
z domácností; 
 
Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, 
zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, 
kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně 
kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a 
demoliční odpad. 
 
Touto definicí není dotčeno rozdělení povinností 
týkajících se nakládání s odpadem mezi veřejné a 
soukromé subjekty; 
39) „smíšeným komunálním odpadem“ odpad z 
domácností stejně jako živnostenský či průmyslový 
odpad a odpad z úřadů, který je svou 
charakteristikou a složením podobný odpadu z 
domácností, ale s výjimkou frakcí uvedených pod 
číslem 20 01 v příloze rozhodnutí Komise 
2000/532/ES ( 28 ), které jsou sbírány odděleně u 
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zdroje, a s výjimkou dalších odpadů uvedených ve 
zmíněné příloze pod číslem 20 02; 

§ 10 odst. 2 
písm. b) 

b) biologicky rozložitelným odpadem odpad, který 
podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu, 31999L003

1 
Čl. 2 písm. 
m) 

m) „biologicky rozložitelným odpadem“ rozumí 
veškerý odpad podléhající anaerobnímu či 
aerobnímu rozkladu, jako jsou potravinářské a 
zahradní odpady a rovněž papír a lepenka; 

§ 10 odst. 2 
písm. d) 

d) biologickým odpadem biologicky rozložitelný odpad 
ze zahrad a veřejné zeleně, potravinářský a 
kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací, 
velkoobchodu, jídelen, stravovacích nebo 
maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze 
zařízení potravinářského průmyslu, 

32018L085
1 

Čl. 3 odst. 4  4) „biologickým odpadem“ biologicky rozložitelné 
odpady ze zahrad a parků, potravinářské a 
kuchyňské odpady z domácností, kanceláří, 
restaurací, velkoobchodu, jídelen, stravovacích a 
maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze 
zařízení potravinářského průmyslu; 

§ 10 odst. 2 
písm. g) 

 
g) skládkou zařízení pro odstraňování odpadů 
pomocí jejich povrchového nebo podpovrchového 
ukládání, 

31999L003
1 

Čl. 2 písm. 
g) 

g) „skládkou“ rozumí místo pro odstraňování 
odpadů pomocí jejich povrchového nebo 
podpovrchového ukládání, včetně: 
 
— vlastní skládky (tj. skládky, kde původce sám 
odstraňuje odpady v místě jejich vzniku) a 
 
— dočasné skládky (tj. na dobu delší než jeden 
rok), používané pro dočasné skladování odpadů 
 
s výjimkou: 
 
— zařízení, kde jsou odpady složeny za účelem 
jejich přípravy k další přepravě s cílem jejich 
využití, úpravy nebo odstranění na jiném místě a 
 
— skladování odpadů před využitím nebo úpravou 
po dobu obvykle kratší než tři roky nebo 
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— skladování odpadů po dobu kratší než jeden rok, 
předcházející jejich odstranění; 

§ 10 odst. 2 
písm. j) 

j) stavebním a demoličním odpadem odpad vznikající 
při stavebních a demoličních činnostech, 

32018L085
1 

Čl. 3 odst. 
2c 

2c) „stavebním a demoličním odpadem“ odpad 
vznikající při stavebních a demoličních činnostech; 

§ 10 odst. 2 
písm. k) 

k) potravinovým odpadem potraviny ve smyslu článku 
2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/20024), které se staly odpadem. 

 

32018L085
1 

Čl. 3 odst. 
4a 

4a) „potravinovým odpadem“ veškeré potraviny ve 
smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 ( 3 ), které se staly 
odpadem; 

§ 11 odst. 1 Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku 
odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné 
vlastnosti. 

32008L009
8 

 

 

 

32010L007
5 

 

Čl. 4 odst. 1 
písm. a) 

 
 

Článek 53 
odst. 1 

1. Jako pořadí priorit pro právní předpisy a politiku 
v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s 
nimi se použije tato hierarchie způsobů nakládání s 
odpady: 
a) předcházení vzniku, 
 

Zbytky 
1. Zbytky musí být minimalizovány, pokud jde o 
jejich množství a škodlivost. Zbytky musí být 
recyklovány pokud možno přímo v daném zařízení 
nebo mimo dané zařízení. 

§ 11 odst. 2 Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která 
vyrábí výrobky, je povinna zabezpečit, aby vývoj a 
výroba těchto výrobků omezily vznik odpadů z těchto 
výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů, a 
pokud není možné vzniku odpadu z těchto výrobků 
zabránit, je povinna zabezpečit, aby bylo možné co 
největší využití těchto odpadů v souladu s hierarchií 
nakládání s odpady. 

32008L009
8 

Čl. 8 odst. 1 1. S cílem posílit předcházení vzniku odpadů, 
jejich opětovné použití, recyklaci a jiné využití 
odpadů mohou členské státy přijmout 
legislativní nebo nelegislativní opatření 
k zajištění toho, aby se na všechny fyzické 
nebo právnické osoby, které profesionálně 
vyvíjejí, vyrábějí, zpracovávají, upravují, 
prodávají nebo dovážejí výrobky (výrobci 

                                                 
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. 
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výrobků) vztahovala rozšířená odpovědnost 
výrobce.  

 
Tato opatření mohou zahrnovat přijímání 
vrácených výrobků a odpadu, který zůstává po 
použití těchto výrobků, jakož i následné nakládání 
s odpadem a finanční odpovědnost za tyto činnosti. 
Tato opatření mohou rovněž zahrnovat povinnost 
poskytnout veřejně dostupné informace týkající se 
rozsahu, v jakém je výrobek opětovně použitelný a 
recyklovatelný. 

 

§ 11 odst. 3 (3) Každý může kompostovat biologicky 
rozložitelný materiál vznikající při jeho činnosti jako 
předcházení vzniku odpadu, pokud vzniklý kompost 
použije v rámci své činnosti. Během tohoto procesu 
nesmí docházet k anaerobním procesům, k úniku 
materiálu a nesmí být ohroženo životní prostředí nebo 
lidské zdraví. Vzniklý kompost, který nepoužije 
v rámci své činnosti, může být předán jiné osobě 
pouze v souladu se zákonem o hnojivech. Kompost, 
který není předán v souladu se zákonem o hnojivech, 
a jiné výstupy jsou při předání jiné osobě vždy 
odpadem. Kompostování biologického materiálu 
živočišného původu může být prováděno pouze 
v zařízení, splňujícím požadavky na zpracování 
vedlejších produktů živočišného původu.  

32018L085
1 

Čl. 22 odst. 
2 

2.  Členské státy přijmou v souladu s články 4 a 13 
opatření s cílem: 
 
a) podporovat recyklaci, včetně kompostování a 
digesce, biologického odpadu, která splňuje 
vysokou úroveň ochrany životního prostředí a její 
výstup odpovídá příslušným normám vysoké 
kvality; 
 
b) podporovat domácí kompostování a 
 
c) propagovat používání materiálů pocházejících z 
biologického odpadu. 

§ 11 odst. 4 Věc, které se osoba zbavuje a kterou je možné 
v souladu s jinými právními předpisy používat 
k původnímu účelu, se nestává odpadem, pokud ji 
tato osoba předá k opětovnému použití, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím jiné osoby. 

32018L085
1 

 

Čl. 9 odst. 1 
písm. d) 

d) podporují opětovné použití výrobků a vytváření 
systémů podporujících opravy a činnosti zaměřené 
k opětovnému použití, zejména elektrických a 
elektronických zařízení, textilu, nábytku a 
obalových a stavebních materiálů a výrobků; 
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§ 11 odst. 5 Věc, které se osoba zbavila předáním na místo 
určené obcí nebo na místo zpětného odběru a kterou 
je možné v souladu s jinými právními předpisy 
používat k původnímu účelu, se nestává odpadem, 
pokud je předána k opětovnému použití. 

32018L085
1 

Čl. 9 odst. 1 
písm. d) 

d) podporují opětovné použití výrobků a vytváření 
systémů podporujících opravy a činnosti zaměřené 
k opětovnému použití, zejména elektrických a 
elektronických zařízení, textilu, nábytku a 
obalových a stavebních materiálů a výrobků; 

§ 12 odst. 1 
písm. a) 

Každý je povinen 
a) nakládat s odpadem pouze způsobem 

stanoveným tímto zákonem a jinými právními 
předpisy vydanými na ochranu životního 
prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii 
odpadu; při nakládání s odpady nesmějí být 
překročeny limity znečišťování stanovené jinými 
právními předpisy, 

32018L085
1 

Čl. 10 odst. 
1  
 
 
 
Čl. 13 

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby odpad procházel přípravou k 
opětovnému použití, recyklací nebo jinými způsoby 
využití podle článků 4 a 13. 
 
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění 
nakládání s odpady způsobem, který neohrožuje 
lidské zdraví 
a nepoškozuje životní prostředí, a zejména: 
a) neohrožuje vodu, ovzduší, půdu nebo rostliny 
nebo živočichy; 
b) nezpůsobuje obtěžování hlukem nebo 
zápachem; a 
c) nemá nepříznivý vliv na krajinu nebo místa 
zvláštního zájmu. 
 
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby produkce, sběr a přeprava nebezpečných 
odpadů i jejich skladování a zpracování byly 
prováděny za podmínek poskytujících ochranu 
životnímu prostředí a lidskému zdraví za účelem 
souladu s ustanoveními článku 13, včetně opatření 
k zajištění vysledovatelnosti jakýchkoli 
nebezpečných odpadů od produkce až do místa 
jejich konečného určení a jejich kontroly s cílem 
splnit požadavky článků 35 a 36. 
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§ 12 odst. 1 
písm. b) 

b) s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy 
odpadu a nakládání se vzorky odpadu nakládat 
s odpadem pouze v zařízení určeném pro 
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, 

32008L009
8 

Čl. 15 odst. 
1 
 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit, aby každý prvotní původce nebo jiný držitel 
odpadu prováděl zpracování odpadů sám nebo aby 
odpad nechal zpracovat prostřednictvím 
zprostředkovatele nebo zařízení nebo podniku, 
který provádí činnosti zpracování odpadů, nebo 
prostřednictvím soukromého nebo veřejného 
zařízení provádějícího sběr odpadů v souladu s 
články 4 a 13. 
 

§ 12 odst. 1 
písm. c) 

c) soustřeďovat odpady odděleně, pokud tento 
zákon nestanoví jinak, 32008L009

8 

Čl. 10 odst. 
2 

2.  Pokud je to nezbytné pro dodržení odstavce 1 a 
pro usnadnění nebo zlepšení přípravy k 
opětovnému použití, recyklace nebo jiných 
způsobů využití, podléhá odpad tříděnému sběru a 
nesměšuje se s jiným odpadem nebo jinými 
materiály s odlišnými vlastnostmi. 

§ 12 odst. 1 
písm. e) 

e) odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto 
zákonem, předat v souladu s hierarchií odpadového 
hospodářství  

 
1. přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu 

pouze do zařízení určeného pro nakládání 
s daným druhem a kategorií odpadu, nebo za 
podmínek podle § 17 odst. 3 do dopravního 
prostředku provozovatele takového zařízení, 

2. obchodníkovi s odpady s povolením pro daný 
druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci 
určenému tímto obchodníkem, nebo  

3. na místo určené obcí v souladu s obecním 
systémem nakládání s odpadem, 

s výjimkou předání odpadu v rámci školního 
sběru podle § 16 nebo předání nezbytného 
množství vzorků odpadu k rozborům, zkouškám 

32008L009
8 

Čl. 15 odst. 
1 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit, aby každý prvotní původce nebo jiný držitel 
odpadu prováděl zpracování odpadů sám nebo aby 
odpad nechal zpracovat prostřednictvím 
zprostředkovatele nebo zařízení nebo podniku, 
který provádí činnosti zpracování odpadů, nebo 
prostřednictvím soukromého nebo veřejného 
zařízení provádějícího sběr odpadů v souladu s 
články 4 a 13. 
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nebo analýzám pro účely vědy, výzkumu a 
vývoje, zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení, 
zařazení odpadu do kategorie, hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů a dalším 
rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění 
nakládání s odpady v souladu s právními 
předpisy.  

§ 15 odst. 2 
písm. b), c) 

Původce odpadu je povinen 
b) mít písemnou smlouvou zajištěno převzetí 

odpadu, který sám nezpracuje v souladu 
s tímto zákonem, osobou oprávněnou 
k převzetí daného druhu a kategorie odpadu 
podle tohoto zákona,  

c) 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, 

32008L009
8 

Čl. 15 odst. 
4 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit, aby zařízení nebo podniky, které na 
profesionálním základě shromažďují nebo 
přepravují odpady na jejich území, předávaly 
shromážděný a přepravený odpad příslušným 
zařízením na zpracování odpadů v souladu s 
ustanoveními článku 13. 

§ 15 odst. 2 
písm. f) 

f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo 
údržbě stavby dodržet postup pro nakládání se 
stavebními materiály a stavebními a demoličními 
odpady stanovený prováděcím právním předpisem 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší míra jejich 
opětovného použití a recyklace. 

 

32018L085
1 

Čl. 11 odst. 
1 

Členské státy přijmou opatření na podporu 
selektivní demolice s cílem umožnit odstraňování 
nebezpečných látek a bezpečné nakládání s těmito 
látkami a usnadnit opětovné použití a vysoce 
kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním 
materiálů, jakož i opatření, jež zajistí zavedení 
systémů třídění stavebního demoličního odpadu 
přinejmenším pro dřevo, minerální složky (beton, 
cihly, dlaždice a keramiku, kameny), kov, sklo, 
plasty a sádru.“; 

§ 17 odst. 1 
až 3 

(1) Provozovatel zařízení určeného pro 
nakládání s odpady (dále jen „provozovatel zařízení“) 
se od okamžiku převzetí odpadu do zařízení stává 
vlastníkem odpadu a má ve vztahu k němu všechny 
povinnosti provozovatele zařízení určeného pro 
nakládání s odpady stanovené tímto zákonem.  

32008L009
8 

Čl. 15 odst. 
2 

2. Je-li odpad přepravován za účelem předběžného 
zpracování od prvotního původce nebo držitele k 
jedné z fyzických nebo právnických osob 
uvedených v odstavci 1, odpovědnosti za 
provedení úplného využití nebo odstranění odpadu 
se zpravidla nepřenáší. 
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(2) Provozovatel zařízení ke skladování 
odpadu před využitím, úpravě před využitím nebo k 
využití odpadu a osoba, která předává odpad do jeho 
zařízení, mohou uzavřít písemnou smlouvu, že odpad 
zůstává ve vlastnictví této osoby. Na výstupu ze 
zařízení může provozovatel zařízení tento odpad 
předat pouze do zařízení určeného pro nakládání 
s odpady nebo obchodníkovi s odpady.   

(3) V případě, že přepravu do svého zařízení 
zajišťuje provozovatel zařízení a při nakládce je 
provedena v plném rozsahu přejímka odpadu podle § 
18 odst. 1 písm. b), může se provozovatel zařízení 
stát na základě smlouvy vlastníkem odpadu. 
V takovém případě má všechny povinnosti ve vztahu 
k tomuto odpadu stanovené tímto zákonem od 
okamžiku zahájení přepravy. 

 
Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1013/2006 o 
přepravě odpadů, členské státy mohou upřesnit 
podmínky odpovědnosti a rozhodnout, ve kterých 
případech má nést odpovědnost za celý 
zpracovatelský řetězec prvotní původce nebo ve 
kterých může být odpovědnost rozdělena mezi 
původce a držitele nebo přenesena na subjekty 
zpracovatelského řetězce. 

§ 18 odst. 1 
písm. b) 

Provozovatel zařízení je povinen 

b) při převzetí odpadu zaznamenat v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem 
údaje o odpadu a předávající osobě a 
provozovně nebo zařízení určeném pro 
nakládání s odpady, ze kterých je odpad 
předáván, tak aby mohla být vedena evidence 
odpadu a prováděno ohlašování, a 
dále s výjimkou převzetí od nepodnikající 
fyzické osoby ověřit zařazení odpadu podle 
druhu a kategorie a zařadit odpad podle druhu 
a kategorie v případě, že ho přejímá od 
nepodnikající fyzické osoby; v případě, že 
není k přijetí daného druhu nebo kategorie 
odpadu oprávněn, nesmí odpad do zařízení 
přijmout,  

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 15 odst. 
4 
 
 
 
 
 
 
Čl. 35 odst. 
1 a 2 

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem 
zajistit, aby zařízení nebo podniky, které na 
profesionálním základě shromažďují nebo 
přepravují odpady na jejich území, předávaly 
shromážděný a přepravený odpad příslušným 
zařízením na zpracování odpadů v souladu s 
ustanoveními článku 13. 
 
1.  Zařízení a podniky uvedené v čl. 23 odst. 1, 
původci nebezpečného odpadu a zařízení a 
podniky, které na profesionálním základě 
provádějí sběr nebo přepravu nebezpečných 
odpadů, obchodují s nebezpečným odpadem nebo 
jej zprostředkovávají, vedou chronologické 
záznamy o: 
 
a) množství, povaze a původu daného odpadu a o 
množství výrobků a materiálů, které jsou 
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výsledkem přípravy k opětovnému použití, 
recyklace a dalších způsobů využití, a 
 
b) tam, kde je to relevantní, o místě určení, 
četnosti sběru, způsobu přepravy a 
předpokládaných způsobech zpracování odpadu. 
 
Uvedené údaje zpřístupní příslušným orgánům 
prostřednictvím elektronického registru nebo 
registrů, které mají být zřízeny podle odstavce 4 
tohoto článku. 
 
2.  Pokud jde o nebezpečné odpady, tyto záznamy 
musejí být uchovávány alespoň po dobu tří let, s 
výjimkou zařízení a podniků přepravujících 
nebezpečné odpady, které jsou povinny tyto 
záznamy uchovávat alespoň po dobu 12 měsíců. 
 
Doklady o nakládání s odpady se na požádání 
poskytují příslušným orgánům nebo 
předcházejícímu držiteli. 
 
3.  Členské státy mohou požadovat po původcích 
odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný, 
aby dodržovali odstavce 1 a 2. 

§ 18 odst. 1 
písm. h) 

g) 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, 

 

32018L058
1 

Čl. 35 odst. 
1  

1.  Zařízení a podniky uvedené v čl. 23 odst. 1, 
původci nebezpečného odpadu a zařízení a 
podniky, které na profesionálním základě 
provádějí sběr nebo přepravu nebezpečných 
odpadů, obchodují s nebezpečným odpadem nebo 
jej zprostředkovávají, vedou chronologické 
záznamy o: 
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a) množství, povaze a původu daného odpadu a o 
množství výrobků a materiálů, které jsou 
výsledkem přípravy k opětovnému použití, 
recyklace a dalších způsobů využití, a 
 
b) tam, kde je to relevantní, o místě určení, 
četnosti sběru, způsobu přepravy a 
předpokládaných způsobech zpracování odpadu. 
 
Uvedené údaje zpřístupní příslušným orgánům 
prostřednictvím elektronického registru nebo 
registrů, které mají být zřízeny podle odstavce 4 
tohoto článku. 

§ 21 odst. 1    Zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo 
odstranění odpadu lze provozovat pouze na základě 
povolení provozu zařízení uděleného krajským 
úřadem.  Obsahové náležitosti žádosti o povolení 
provozu zařízení a povolení provozu zařízení jsou 
stanoveny v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

32008L009
8 

Čl. 23 odst. 
1 

1. Členské státy vyžadují, aby všechny zařízení 
nebo podniky, které plánují provádět zpracování 
odpadů, získaly povolení od příslušného orgánu. 
 

§ 21 odst. 2  Zařízení k využití odpadu vymezená v příloze č. 4 
k tomuto zákonu a malá zařízení mohou být za 
splnění podmínek stanovených tímto zákonem 
provozována bez povolení provozu zařízení podle 
odstavce 1. 

32008L009
8 

Čl. 24 písm. 
b) 
 
 
 

Členské státy mohou udělit zařízením nebo 
podnikům výjimku z povinnosti podle čl. 23 odst. 1 
za tyto činnosti: 
b) využívání odpadů. 
 
 

§ 21 odst. 3 Povolení provozu zařízení se uděluje v rozsahu 
zařízení vymezených v Katalogu zařízení podle 
přílohy č. 2 k tomuto zákonu. Povolení provozu 
zařízení se uděluje na dobu neurčitou s výjimkou 
mobilních zařízení, kterým se povolení uděluje na 
dobu určitou, nejdéle na dobu 6 let. Pokud 
provozovatel mobilního zařízení požádá o 
prodloužení nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby, 

32008L009
8 

Čl. 23 odst. 
2 

2. Povolení mohou být udělována na určité období 
a lze je obnovovat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBB3FSPSL)



32 

na niž bylo povolení vydáno, povolení nezaniká, 
dokud nebude o žádosti pravomocně rozhodnuto. 

§ 23 odst. 4 Příslušný krajský úřad provádí v průběhu 
provozu skládky kontrolu na místě provozu zařízení. 
První kontrolu provede před zahájením ukládání 
odpadu na skládku nebo na nově vybudovanou část 
skládky, aby ověřil, zda jsou splněny podmínky 
stanovené v povolení provozu skládky. Kontrolu 
krajský úřad provede také před uzavřením skládky 
nebo její části, aby ověřil provedení rekultivace 
skládky. Bez této kontroly nelze vydat rozhodnutí o 
změně povolení provozu skládky, na základě kterého 
může být provozována třetí fáze provozu skládky. 
 

31999L003
1 

Čl. 8 písm. 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 12 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 písm. 
b) 

Podmínky pro vydávání povolení 

Členské státy přijmou opatření, aby: 

c) před zahájením činností spojených s 
odstraňováním odpadů příslušný orgán provedl 
inspekci místa, aby se přesvědčil, že je skládka v 
souladu s podmínkami stanovenými v povolení, což 
nijak nesnižuje odpovědnost provozovatele 
plynoucí 
z povolení. 
 

Postupy kontroly a monitorování během 
provozu 

Během provozu členské státy dbají, aby postupy 
používané při kontrolách a monitorování splňovaly 
alespoň následující požadavky: 

 
b) skládka nebo její část mohla být považována za 
definitivně uzavřenou až poté, co příslušný orgán 
provede konečnou inspekci na místě a vyhodnotí 
všechny zprávy předložené provozovatelem a udělí 
provozovateli souhlas s uzavřením skládky. Tento 
postup nijak nesnižuje odpovědnost, která pro 
provozovatele z povolení vyplývá; 

§ 29  
odst. 2 až 4 

(2) Nebezpečné odpady nemusí být 
soustřeďovány odděleně, pokud jsou splněny 
podmínky podle § 70 odst. 2. Ostatní odpady nemusí 
být soustřeďovány odděleně na základě povolení 
místně příslušného správního orgánu k upuštění od 
odděleného soustřeďování odpadů nebo na základě 

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 10 odst. 
3 
 
 

3.  Členské státy mohou povolit výjimky z 
odstavce 2, pokud je splněna alespoň jedna z 
těchto podmínek: 
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povolení provozu zařízení. Příslušný správní orgán 
neoddělené soustřeďování odpadů povolí pouze, 
pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo 
odstranění odpadů není třídění nebo oddělené 
soustřeďování nutné, a nedojde k ohrožení povinnosti 
nakládat s odpadem v souladu s hierarchií nakládání 
s odpady. Udělení povolení lze vázat na podmínky, 
které zajistí dostatečnou ochranu životního prostředí 
a zdraví lidí.  

(3) K udělení povolení k upuštění od 
odděleného soustřeďování odpadů podle odstavce 2 
je příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení určené 
k nakládání s odpady s výjimkou malého zařízení. 
V ostatních případech je k udělení tohoto povolení 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

(4) Povolení k upuštění od odděleného 
soustřeďování odpadů je součástí povolení provozu 
zařízení určeného pro nakládání s odpady, pokud je 
pro dané zařízení vyžadováno. Splnění podmínek pro 
povolení neodděleného shromažďování podléhají 
revizi povolení podle § 22.  Povolení k upuštění od 
odděleného soustřeďování odpadů s výjimkou 
povolení podle věty první se vydává na dobu 5 let. 
Upuštění od odděleného soustřeďování převzatých 
odpadů v zařízení se považuje za úpravu odpadů. 

Čl. 18 odst. 
2 

a) smíšený sběr určitých druhů odpadu nemá vliv 
na jejich potenciál projít přípravou k opětovnému 
použití, recyklací nebo jiným způsobem využití 
podle článku 4 a kvalita výstupů z těchto postupů 
je srovnatelná s kvalitou, jíž je dosahováno 
prostřednictvím tříděného sběru; 
 
b) tříděný sběr nevede k nejlepšímu výsledku z 
hlediska životního prostředí, když se zohlední 
celkové dopady nakládání s jednotlivými toky 
odpadů na životní prostředí; 
 
c) tříděný sběr není technicky proveditelný s 
ohledem na osvědčené postupy v oblasti sběru 
odpadu; 
 
d) tříděný sběr by měl za následek neúměrné 
hospodářské náklady s přihlédnutím k nákladům 
nepříznivých dopadů sběru a zpracovávání 
směsných odpadů na životní prostředí a na zdraví, 
potenciálu v oblasti zvýšení účinnosti sběru a 
zpracovávání odpadů, příjmů z prodeje 
druhotných surovin a uplatnění zásady 
„znečišťovatel platí“ a rozšířené odpovědnosti 
výrobce. 
2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
povolit směšování, pokud: 
 
a) směšování provádí zařízení nebo podnik, který 
k tomu získal povolení podle článku 23; 
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b) směšování je v souladu s ustanoveními článku 
13 a nezvýší se nepříznivé dopady nakládání s 
odpady na lidské zdraví a životní prostředí; a 
 
c) směšování je v souladu s nejlepšími dostupnými 
technikami. 

§ 31  
odst. 2 a 3 

(2) Odpad určený k odstranění může být 
skladován nejvýše po dobu 1 roku, takové skladování 
je vymezeno v příloze č. 6 k tomuto zákonu pod 
kódem D15. Do uplynutí lhůty pro skladování musí být 
odpad odstraněn nebo předán do zařízení, kde bude 
odstraněn. Odpad určený k využití může být 
skladován po dobu nejvýše 3 let, takové skladování je 
vymezeno v příloze č. 5 k tomuto zákonu pod kódem 
R13. Do uplynutí lhůty pro skladování musí být odpad 
využit nebo předán do zařízení, kde bude využit.  

(3) Odpad skladovaný za účelem využití po 
dobu delší než 1 rok, který není možné využít, musí 
být odstraněn nebo předán do zařízení, kde bude 
odstraněn, do 30 dnů ode dne, kdy provozovatel 
skladu odpadu zjistil, že jej není možné využít. 

31999L003
1 
 

 

Čl. 2 písm. 
g)  

Pro účely této směrnice se: 
„skládkou“ rozumí místo pro odstraňování odpadů 
pomocí jejich povrchového nebo podpovrchového 
ukládání, včetně: 
— vlastní skládky (tj. skládky, kde původce sám 
odstraňuje odpady v místě jejich vzniku) a 
— dočasné skládky (tj. na dobu delší než jeden 
rok), používané pro dočasné skladování odpadů s 
výjimkou: 
— zařízení, kde jsou odpady složeny za účelem 
jejich přípravy k další přepravě s cílem jejich využití, 
úpravy nebo odstranění na jiném místě a 
— skladování odpadů před využitím nebo úpravou 
po dobu obvykle kratší než tři roky nebo 
— skladování odpadů po dobu kratší než jeden rok, 
předcházející jejich odstranění; 

§ 35 
odst. 1 a 2 

(1) Spalování odpadu se za energetické 
využití odpadu uvedené v příloze č. 5 k tomuto 
zákonu pod kódem R1 považuje pouze tehdy, jestliže 
a) použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení 

ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se 
použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob za 
podmínek stanovených jinými právními předpisy, 
nebo  

b) odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné 
palivo v zařízeních na výrobu energie nebo 
materiálů za podmínek stanovených jinými 
právními předpisy. 

32008L009
8 

Čl. 23 odst. 
4 

4. Podmínkou vydání povolení ke spalování nebo 
spoluspalování s energetickým využitím je, že 
energetické využití probíhá s vysokým stupněm 
energetické účinnosti. 
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(2) Spalování komunálního odpadu se 
považuje za energetické využití odpadu uvedené v 
příloze č. 5 k tomuto zákonu pod kódem R1 pouze 
tehdy, pokud dosahuje vysokého stupně energetické 
účinnosti. Výše požadované energetické účinnosti a 
vzorec pro její výpočet jsou uvedeny v příloze č. 7 
k tomuto zákonu. 

§ 35 odst. 3 Odděleně soustřeďované komunální odpady vhodné 
k opětovnému použití nebo recyklaci, zejména papír, 
plasty, sklo, kovy, textil a biologický odpad nesmí být 
předány ke spalování v zařízení na energetické 
využití odpadu s výjimkou odpadu vznikajícího při 
jejich zpracování, pokud spalování takto vzniklých 
odpadů v zařízení na energetické využití odpadu 
přináší nejlepší výsledek z hlediska životního 
prostředí v souladu s hierarchií odpadového 
hospodářství. 

32018L085
1 

Čl. 10 odst. 
4 

4.  Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, 
aby odpad z tříděného sběru určený pro přípravu k 
opětovnému použití a recyklaci podle čl. 11 odst. 1 
a článkem 22 nebyl spalován, s výjimkou odpadu 
pocházejícího z následného zpracování odpadu z 
tříděného sběru, kdy spalování poskytuje nejlepší 
výsledek z hlediska životního prostředí v souladu s 
článkem 4. 

§ 36 odst. 1 Odstraňování odpadu musí být prováděno pouze 
v zařízení k tomu určeném podle stavebního 
zákona24) za splnění technických podmínek 
stanovených prováděcím právním předpisem. 

32018L085
1 

Čl. 12 odst. 
1 

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že nedojde 
k využití podle čl. 10 odst. 1, bylo provedeno 
bezpečné odstranění odpadu, které je v souladu s 
ustanoveními článku 13 o ochraně lidského zdraví 
a životního prostředí. 

§ 36 odst. 5 Odděleně soustřeďované komunální odpady vhodné 
k opětovnému použití nebo recyklaci, zejména papír, 
plasty, sklo, kovy, textil a biologický odpad nesmí být 
předány k odstranění s výjimkou odpadu vznikajícího 
při jejich zpracování, pokud odstranění takto vzniklých 
odpadů přináší nejlepší výsledek z hlediska životního 
prostředí v souladu s hierarchií odpadového 
hospodářství. 

32018L085
1 

 

 

 

 

 

32018L085
0 

Čl. 10 odst. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 5 odst. 3 
písm. f) 

4.   Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, 
aby odpad z tříděného sběru určený pro přípravu k 
opětovnému použití a recyklaci podle čl. 11 odst. 1 
a článkem 22 nebyl spalován, s výjimkou odpadu 
pocházejícího z následného zpracování odpadu z 
tříděného sběru, kdy spalování poskytuje nejlepší 
výsledek z hlediska životního prostředí v souladu s 
článkem 4. 
 
3.  Členské státy přijmou taková opatření, aby na 
skládky nebyly přijímány tyto odpady: 
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f) odpad, který byl sbírán odděleně pro přípravu k 
opětovnému použití a recyklaci podle čl. 11 odst. 1 
a článku 22 směrnice 2008/98/ES, s výjimkou 
odpadu vzniklého z následného zpracování 
odděleně sebraného odpadu, u něhož skládkování 
vede k nejlepšímu výsledku z hlediska životního 
prostředí v souladu s článkem 4 uvedené směrnice. 

§ 37 odst. 1 Skládkování odpadu může být prováděno pouze v 
zařízení k tomuto účelu určeném podle stavebního 
zákona, a to na pozemku evidovaném v katastru 
nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha 
a způsobem využití pozemku skládka. 

32018L085
1 

 

Čl. 12 odst. 
1 

Odstranění 
 
1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že nedojde 
k využití podle čl. 10 odst. 1, bylo provedeno 
bezpečné odstranění odpadu, které je v souladu s 
ustanoveními článku 13 o ochraně lidského zdraví 
a životního prostředí. 

§ 37 odst. 5 (5) Ve třetí fázi provozu skládky se provádí následná 
péče o skládku, aniž by docházelo k nakládání 
s odpady. Využívání odpadů v režimu zasypávání pro 
drobné úpravy skládkového tělesa není součástí 
provozu skládky a musí být provozováno jako 
samostatné zařízení. Dobu trvání následné péče o 
skládku stanoví pro každou skládku nebo její část 
příslušný krajský úřad před zahájením první fáze 
provozu skládky nebo příslušné části. Tato doba 
nesmí být kratší než 30 let.    
 

31999L003
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Čl. 13 písm. 
d 
 

Členské státy přijmou taková opatření, aby v 
souladu s příslušným povolením: 
d) po dobu, po kterou příslušný orgán 
považuje za možné, že by skládka mohla 
představovat nebezpečí pro životní prostředí a aniž 
jsou dotčeny jakékoli právní předpisy Společenství 
nebo vnitrostátní právní předpisy v oblasti 
odpovědnosti držitele odpadu, byl provozovatel 
skládky v souladu s přílohou III odpovědný za 
provádění monitorování a rozborů skládkových 
plynů a průsakových vod z místa skládky, jakož i za 
režim podzemních vod nacházejících se v blízké 
vzdálenosti. 

§ 38 odst. 1 
písm. a), b), f) 

Provozovatel skládky je povinen 
a) před zahájením provozu skládky prokázat 

krajskému úřadu, že nemá nedoplatek u orgánů 
Finanční správy České republiky a u orgánů 
Celní správy České republiky a že zřídil zvláštní 
vázaný účet podle § 41 odst. 3, a dále že nemá 

31999L003
1 

Čl. 7 písm. i) 
 
 
 
 

Žádost o povolení 

Členské státy přijmou opatření, aby žádost o 
povolení k provozování skládky obsahovala 
alespoň následující údaje: 
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evidovány nedoplatky na platbách pojistného na 
sociální zabezpečení, na příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a na pojistném na 
veřejném zdravotním pojištění, 

b) při provozování první fáze provozu skládky 
vytvářet a vést rezervu na rekultivaci, zajištění 
následné péče o skládku a asanaci po ukončení 
jejího provozu v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem a prováděcími právními předpisy, 

f) před zahájením první fáze provozu skládky 
zabezpečit peněžní prostředky pro první fázi provozu 
skládky nebo její části tak, že 

1. sjedná pojištění odpovědnosti za škodu na 
životním prostředí, na zdraví lidí a na věci 
způsobenou provozem skládky nebo její části 
v první fázi provozu skládky a za škodu 
vzniklou z důvodu ukončení provozu během 
první fáze provozu skládky; na tento případ se 
ustanovení  § 18 odst. 1 písm. f) nevztahuje, 

2. uloží na zvláštní vázaný účet částku ve výši 
nákladů nutných na odstranění škod podle 
bodu 1; možné škody, jejich rozsah a výši 
částky stanoví znalecký posudek k tomu 
oprávněné osoby, nebo  

3. zajistí náklady na odstranění škod podle bodu 
1 formou bankovní záruky; možné škody, 
jejich rozsah a výši částky stanoví znalecký 
posudek k tomu oprávněné osoby; záruka 
musí trvat po celou dobu první fáze provozu 
skládky. 

 
 
 
 
Čl. 8 písm. 
a) bod iv) 

i) finanční jistina žadatele nebo jakýkoli jiný 
ekvivalent požadovaný v čl. 8 písm. a) bodu iv. 

 

Podmínky pro vydávání povolení 

Členské státy přijmou opatření, aby: 

a) příslušný orgán nevydal pro skládku povolení, 
pokud nejsou splněny následující podmínky: 

 
iv) před zahájením ukládání odpadů žadatel učinil 
příslušná opatření formou složení finanční jistiny 
nebo jejího ekvivalentu, a to způsobem 
stanoveným členskými státy tak, aby byly splněny 
povinnosti (včetně ustanovení týkajících se 
následné péče po ukončení provozu skládky) 
smluvně stanovené z titulu povolení vydaného v 
souladu s ustanoveními této směrnice a aby byly 
splněny postupy spojené s ukončením provozu, 
požadované podle článku 13. Tato jistina nebo její 
ekvivalent budou drženy po dobu požadovanou s 
ohledem na činnosti spojené s udržováním a 
následnou péčí o skládku, na které byl ukončen 
provoz v souladu s čl. 13 písm. d). Členské státy 
mohou dle své volby prohlásit, že tento bod se 
nevztahuje na skládky inertního odpadu; 

§ 38 odst. 1 
písm. c) 

c) zabezpečit po ukončení první fáze provozu 
skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči 
a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní 
prostředí; tyto činnosti zajišťovat z vlastních 
prostředků a peněžních prostředků rezervy po 
dobu stanovenou podle § 37 odst. 5, 

31999L003
1 

Čl. 13  Postup uzavření a následné péče o skládku 

Členské státy přijmou taková opatření, aby v 
souladu s příslušným povolením: 

a) postup uzavírání skládky nebo části skládky byl 
zahájen: 
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i) pokud jsou splněny příslušné podmínky uvedené 
v povolení nebo 

ii) po povolení příslušného orgánu, na žádost 
provozovatele nebo 

iii) na základě odůvodněného rozhodnutí 
příslušného 

orgánu; 

b) skládka nebo její část mohla být považována za 
definitivně uzavřenou až poté, co příslušný orgán 
provede konečnou inspekci na místě a vyhodnotí 
všechny zprávy předložené provozovatelem a udělí 
provozovateli souhlas s uzavřením skládky. Tento 
postup nijak nesnižuje odpovědnost, která pro 
provozovatele z povolení vyplývá; 

c) po definitivním uzavření skládky její provozovatel 
odpovídal za údržbu, monitorování a kontrolu 
skládky po celé období následné péče, které 
příslušný orgán považuje za nutné s ohledem na 
dobu, po kterou skládka může představovat určité 

riziko. 

Provozovatel oznámí příslušnému orgánu veškeré 
nepříznivé účinky na životní prostředí zjištěné při 
kontrolách a podřídí se rozhodnutí příslušného 
orgánu, pokud jde o povahu a harmonogram 
plánovaných nápravných opatření; 
d) po dobu, po kterou příslušný orgán považuje za 
možné, že by skládka mohla představovat 
nebezpečí pro životní prostředí, a aniž jsou dotčeny 
jakékoli právní předpisy Společenství nebo 
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vnitrostátní právní předpisy v oblasti odpovědnosti 
držitele odpadu, byl provozovatel skládky v souladu 
s přílohou III odpovědný za provádění monitorování 
a rozborů skládkových plynů a průsakových vod z 
místa skládky, jakož i za režim podzemních vod 
nacházejících se v blízké vzdálenosti. 

§ 38 odst. 1 
písm. d), e) 

d) vést průběžnou evidenci uložených odpadů a 
dokumenty dokladující kvalitu těchto odpadů po 
celou dobu provozu skládky a následné péče 
o skládku, 
 

e) vést průběžnou evidenci o množství materiálů, 
které nejsou odpadem, použitých na skládce 
v rámci první fáze provozu skládky, a 

 

31999L003
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Čl. 11 odst. 
1 písm. a), 
b)  

Postup při přijímání odpadů 

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 
před přijetím odpadů na místo skládky: 

a) držitel nebo provozovatel, před dodávkou nebo v 
okamžiku dodávky odpadu, resp. před první z řady 
dodávek nebo v její době, za předpokladu, že se 
druh odpadu nezmění, mohl pomocí odpovídající 
dokumentace prokázat, že dané odpady mohou být 
přijaty na skládku v souladu s podmínkami 
stanovenými v povolení a že odpovídají kritériím 
pro přijetí stanoveným v příloze II; 

b) provozovatel skládky dodržoval následující 
přijímací postup: 

— ověření dokladů o odpadech, zejména dokladů 
požadovaných podle čl. 5 odst. 3 směrnice 92/689 
EHS a případně dokladů požadovaných nařízením 
Rady EHS č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru 
nad přepravou odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj, z něj a o její kontrole ( 5 ), 

— vizuální kontrola odpadů na vstupu a v místě 
uložení a případně ověření shody s popisem 
obsaženým v dokladech předaných držitelem. 
Pokud mají být odebrány reprezentativní vzorky 
podle přílohy II bodu 3 úrovně 3, výsledky rozborů 
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jsou uloženy a odběr je uskutečněn v souladu s 
přílohou II bodem 5. Tyto vzorky musí být uloženy 
po dobu nejméně jednoho měsíce, 

— vedení evidence, kde je zapsáno množství a 
vlastnosti uložených odpadů, jakož i jejich původ, 
datum dodávky, identita původce nebo subjektu, 
který provedl sběr v případě komunálního odpadu, 
a v případě nebezpečných odpadů jejich přesné 
umístění na skládce. Tyto informace jsou dány k 
dispozici příslušným vnitrostátním orgánům a 
orgánům Společenství z oblasti statistiky, pokud je 
vyžadují ke statistickým účelům; 
c) provozovatel skládky vždy vystavil o každé 
dodávce přijaté na skládku písemné potvrzení o 
přijetí; 

§ 40 odst. 1 Odpad lze ukládat pouze na skládku, která svým 
technickým provedením splňuje požadavky 
stanovené prováděcím právním předpisem pro 
ukládání tohoto odpadu a která je provozovaná 
v souladu s technickými podmínkami provozu 
stanovenými prováděcím právním předpisem. Pro 
každou skupinu skládek vymezenou prováděcím 
právním předpisem musí ukládaný odpad splnit 
prováděcím právním předpisem stanovené parametry 
pro jeho složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 
obsah škodlivých látek ve vodném výluhu a v sušině 
odpadu. 
 

31999L003
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Čl. 8 písm. 
a) 

Podmínky pro vydávání povolení 
Členské státy přijmou opatření, aby: 
a) příslušný orgán nevydal pro skládku povolení, 
pokud nejsou splněny následující podmínky: 
i) aniž je dotčen čl. 3 odst. 4 a 5, musí být projekt 
skládky v souladu se všemi požadavky této 
směrnice včetně příloh, 
ii) řízení provozu skládky je svěřeno fyzické osobě 
splňující technické požadavky na tuto činnost; musí 
být zajištěna odborná a technická průprava a 
školení provozovatelů a zaměstnanců skládky, 
iii) skládka bude provozována takovým způsobem, 
aby byla přijata nezbytná opatření pro vyloučení 
havárií a omezení jejich důsledků, 

§ 40 odst. 2 Je zakázáno ředění nebo mísení odpadu za účelem 
splnění limitů pro jeho přijetí na skládku. 31999L003

1 

Čl. 5 odst. 4 4.  Je zakázáno ředit nebo mísit odpady pouze za 
účelem splnění kritérií pro přijímání na skládku.. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBB3FSPSL)



41 

§ 40 odst. 3, 
písm. a), b), 
c), d), f) 

(3) Na skládku je zakázáno ukládat  
a) odpad z vybraných výrobků s ukončenou 

životností,   
b) biologicky rozložitelný odpad a výstupy z jeho 

úpravy nebo zpracování, s výjimkou prováděcím 
právním předpisem stanovených biologicky 
rozložitelných odpadů a výstupů z jejich úpravy, 
které není možné zpracovat jiným způsobem, 

c) odpady, který mohou mít při vzájemném smísení 
negativní vliv na životní prostředí,  

d) odpad, který může mít při uložení na skládku 
negativní dopad na životní prostředí nebo zdraví 
lidí, stanovený prováděcím právním předpisem,  

f) odpad, který nebyl upraven v souladu s postupem 
stanoveným prováděcím právním předpisem, s 
výjimkou inertního odpadu, u kterého je úprava 
technicky neproveditelná, a odpadu, u něhož ani 
úpravou nelze dosáhnout snížení jeho objemu nebo 
snížení nebo odstranění jeho nebezpečných 
vlastností. 

31999L003
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32018L085
0 

Čl. 5 odst. 3 3.  Členské státy přijmou taková opatření, aby na 
skládky nebyly přijímány tyto odpady: 

a) kapalné odpady; 

b) odpady, které jsou v podmínkách skládky 
výbušné, žíravé, oxidující, vysoce hořlavé nebo 
hořlavé v souladu s definicemi přílohy III směrnice 
91/689/EHS; 

c) nemocniční odpad a jiné klinické odpady 
pocházející z léčebných nebo veterinárních 
zařízení a které jsou infekční podle definice 
(charakteristika H9 podle přílohy III) ve směrnici 
91/689/EHS, jakož i odpady spadající do kategorie 
14 (přílohy IA) téže směrnice; 

d) celé použité pneumatiky — do dvou let počínaje 
ode dne stanoveného v čl. 18 odst. 1 — kromě 
pneumatik používaných jako surovina; drcené 
použité pneumatiky — do pěti let od uvedeného 
dne (v obou případech s výjimkou pneumatik 
jízdních kol a pneumatik, jejichž vnější průměr je 
větší než 1 400 mm); 

e) jakýkoli jiný druh odpadu neodpovídající kritériím 
pro přijetí na skládku definovaným v příloze II; 

f) odpad, který byl sbírán odděleně pro přípravu k 
opětovnému použití a recyklaci podle čl. 11 odst. 1 
a článku 22 směrnice 2008/98/ES, s výjimkou 
odpadu vzniklého z následného zpracování 
odděleně sebraného odpadu, u něhož skládkování 
vede k nejlepšímu výsledku z hlediska životního 
prostředí v souladu s článkem 4 uvedené směrnice. 
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§ 40 odst. 4 Provozovatel skládky je povinen provádět 
monitorování jejího provozu v souladu s prováděcím 
právním předpisem. 

31999L003
1 

Čl. 12 Postupy kontroly a monitorování během provozu 

 

Během provozu členské státy dbají, aby postupy 
používané při kontrolách a monitorování splňovaly 
alespoň následující požadavky: 

a) během provozu skládky zajišťuje provozovatel 
program kontroly a monitorování specifikovaný v 
příloze III; 

b) provozovatel oznámí příslušnému orgánu 
nepříznivé účinky na životní prostředí zjištěné při 
kontrolách a monitorování a řídí se rozhodnutím 
příslušného orgánu, pokud jde o povahu a 
harmonogram nápravných opatření, která mají být 
přijata. Tato opatření se provádějí na náklady 
provozovatele. 

Podle harmonogramu stanoveného příslušným 
orgánem, minimálně však jednou ročně, předloží 
provozovatel příslušným orgánům na základě 
získaných údajů zprávu o veškerých výsledcích 
monitorování s cílem prokázat dodržování 
podmínek povolení a zlepšení znalostí o chování 
odpadů na skládkách; 

c) kontrola kvality rozborů prováděných v rámci 
kontrol a monitorování nebo rozborů uvedených v 
čl. 11 odst. 1 písm. b) je prováděna příslušnými 
laboratořemi. 

§ 40 odst. 5 Provozovatel skládky je povinen prokazatelně 
proškolit všechny zaměstnance skládky o řádném 
provozu zařízení a o bezpečném nakládání 
s odpadem tak, aby nedošlo k ohrožení životního 

31999L003
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Čl. 8 písm. 
a) bod ii) 

Členské státy přijmou opatření, aby: 

a) příslušný orgán nevydal pro skládku povolení, 
pokud nejsou splněny následující podmínky: 
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prostředí a zdraví lidí. O školení musí být pořízen 
písemný záznam, který je provozovatel skládky 
povinen uchovávat po dobu 5 let. 

ii) řízení skládky povede osoba, která má k tomu 
příslušnou technickou kvalifikaci, a pracovníci 
budou odborně vyškolení, 

§ 41 odst. 1 Provozovatel skládky je povinen vytvářet rezervu na 
rekultivaci a zajištění následné péče o skládku (dále 
jen "rezerva"). 

31999L003
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Čl. 10 Náklady spojené s ukládáním odpadů na 
skládku 

Členské státy přijmou taková opatření, aby cena 
požadovaná provozovatelem za ukládání 
jakéhokoli druhu odpadu na skládce zahrnovala 
náklady na zřízení a provozování skládky, pokud 
možno včetně nákladů na finanční jistinu nebo její 
ekvivalent uvedený v čl. 8 písm. a) bodu iv) a 
předpokládané náklady na uzavření skládky a 
následnou péči ukončení provozu alespoň po dobu 
třiceti let. Na základě požadavků směrnice Rady 
90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě 
přístupu k informacích o životním prostředí (1) 
zajistí členské státy transparentnost v oblasti 
shromažďování a využívání veškerých nutných 
informací týkajících se nákladů. 

§ 42 odst. 1 Peněžní prostředky rezervy smí být použity pouze na 
práce související s rekultivací a zajištěním následné 
péče o skládku, a to se souhlasem krajského úřadu; 
udělení souhlasu může krajský úřad vázat na 
podmínky, které zajistí dostatečnou ochranu životního 
prostředí a zdraví lidí. Souhlas krajský úřad uděluje na 
základě rozhodnutí o zahájení rekultivačních prací 
vydaného podle stavebního zákona24) a rozhodnutí o 
změně povolení provozu skládky, na základě kterého 
může být provozována druhá a třetí fáze provozu 
skládky. 

31999L003
1 

Čl. 10 Náklady spojené s ukládáním odpadů na 
skládku 

Členské státy přijmou taková opatření, aby cena 
požadovaná provozovatelem za ukládání 
jakéhokoli druhu odpadu na skládce zahrnovala 
náklady na zřízení a provozování skládky, pokud 
možno včetně nákladů na finanční jistinu nebo její 
ekvivalent uvedený v čl. 8 písm. a) bodu iv) a 
předpokládané náklady na uzavření skládky a 
následnou péči ukončení provozu alespoň po dobu 
třiceti let. Na základě požadavků směrnice Rady 
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90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě 
přístupu k informacích o životním prostředí (1) 
zajistí členské státy transparentnost v oblasti 
shromažďování a využívání veškerých nutných 
informací týkajících se nákladů. 

§ 45 odst. 1 a 
2 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická 
osoba zúčastněná na přepravě odpadu je povinna 
a) zabezpečit přepravu odpadu v souladu s 

požadavky stanovenými jinými právními 
předpisy5),  

b) předložit na výzvu kontrolnímu orgánu doklady, 
jimiž musí být přeprava odpadů doprovázena 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o přepravě odpadů16) nebo podle odstavce 2, 

c) uchovávat doklady související s přepravou 
odpadu po dobu 5 let ode dne zahájení přepravy, 

d) s výjimkou přeshraniční přepravy při přepravě 
nebezpečného odpadu přepravu ohlásit podle § 
76. 

(2) Osoba, která přepravuje odpad, je povinna  
a) informovat řidiče vozidla o skutečnosti, že bude 

přepravovat odpad, 
b) vybavit řidiče dokladem označujícím druh a 

kategorii přepravovaného odpadu, vlastníka 
odpadu a zařízení určené pro nakládání s odpady 
nebo provozovnu, do kterých je odpad 
přepravován, a zajistit, aby byl takovým 
dokladem přepravovaný odpad vybaven po celou 
dobu přepravy a 

32006R10
13 

Čl. 33 odst. 
1 

1. Členské státy zavedou vhodný systém pro dozor 
nad přepravami odpadů výhradně v jejich jurisdikci 
a pro jejich kontrolu. Tento systém zohlední nutnost 
souladu se systémem Společenství, zavedeným 
hlavami II a VII. 

                                                 
5) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR 
(Ženeva 1957), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID). 
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c) zajistit, aby silniční motorové vozidlo bylo v době, 
kdy přepravuje odpad, označeno způsobem 
stanoveným prováděcím právním předpisem. 

§ 46 odst. 1  Tento oddíl upravuje v návaznosti na přímo použitelný 
předpis Evropské unie o přepravě odpadů přepravu 
odpadů do České republiky, z České republiky a přes 
Českou republiku (dále jen „přeshraniční přeprava 
odpadů“). 

32008L009
8 
 
 

Čl. 16 odst. 
1 

1.  Členské státy přijmou ve spolupráci s dalšími 
členskými státy, pokud je to nezbytné nebo účelné, 
vhodná opatření k vybudování jednotné a 
odpovídající sítě zařízení na odstraňování odpadu 
a zařízení na využití směsného komunálního 
odpadu sebraného v soukromých domácnostech, 
včetně případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje 
rovněž směsný komunální odpad od jiných 
původců, a zohlední přitom nejlepší dostupné 
techniky. 

§ 46 odst. 2 Příslušným orgánem pro přeshraniční přepravu 
odpadů za Českou republiku je ministerstvo. 

32006R10
13 
 

Čl. 53 Členské státy určí příslušný orgán nebo orgány 
odpovědné za provádění tohoto nařízení. Každý 
členský stát určí pouze jeden příslušný orgán pro 
tranzit. 

§ 46 odst. 4 (4) Přeshraniční přeprava odpadů do České 
republiky za účelem odstranění je zakázána s 
výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v 
důsledku živelních pohrom nebo za stavu nouze. 
Přeshraniční přeprava odpadu do České republiky za 
účelem energetického využití ve spalovně 
komunálního odpadu je zakázána, pokud by v 
důsledku přeshraniční přepravy musel být 
odstraňován odpad vznikající v České republice nebo 
by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odpad 
vznikající v České republice zpracován způsobem, 
který není v souladu s plány odpadového 
hospodářství. 

32008L009
8 

 

Čl. 16 odst. 
1 

Odchylně od nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě 
odpadů mohou členské státy za účelem ochrany 
své sítě omezit přepravu odpadů určených ke 
spálení, které je klasifikováno jako využití, do země, 
pokud bylo zjištěno, že by v důsledku této přepravy 
musely být odstraněny odpady, které vznikly na 
území daného členského státu nebo že by odpad 
musel být zpracován způsobem, jenž není v 
souladu s jejich národními plány pro nakládání s 
odpady. Členské státy oznámí tato rozhodnutí 
Komisi. Členské státy rovněž mohou omezit 
přepravu odpadů ze zemí s ohledem na životní 
prostředí, jak je uvedeno v nařízení (ES) č. 
1013/2006. 
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§ 59 odst. 1 Obec je povinna zajistit místa pro odkládání 
veškerého komunálního odpadu vznikajícího na jejím 
katastrálním území při činnosti nepodnikajících 
fyzických osob. Obec je povinna zajistit místa pro 
oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to 
alespoň nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, 
kovů, biologického odpadu a od 1. ledna 2025 rovněž 
textilu, a to v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem. 

32018L085
1 

Čl. 11 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 
Čl. 20 odst. 
1 
 
 
 
 
Čl. 22 písm. 
a) 

Členské státy přijmou opatření na podporu vysoce 
kvalitní recyklace a zavedou za tímto účelem, s 
výhradou čl. 10 odst. 2 a 3, tříděný sběr. 
 
S výhradou čl. 10 odst. 2 a 3 členské státy 
zavedou tříděný sběr přinejmenším pro papír, kov, 
plast a sklo a do 1. ledna 2025 pro textil. 
 
1.   Do 1. ledna 2025 zavedou členské státy tříděný 
sběr nebezpečného odpadu pocházejícího z 
domácností, aby se zajistilo, že je zpracován v 
souladu s články 4 a 13 a nekontaminuje jiné toky 
komunálního odpadu. 
 
1.  Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2023 
a s výhradou čl. 10 odst. 2 a 3 byl biologický 
odpad buď tříděn a recyklován u zdroje, nebo 
podléhal tříděnému sběru a nebyl směšován s 
ostatními druhy odpadů. 
Členské státy mohou povolit, aby odpad s 
obdobnými vlastnostmi biologického rozkladu a 
kompostovatelnosti, který splňuje příslušné 
evropské normy nebo případné rovnocenné 
vnitrostátní normy pro obaly využitelné 
prostřednictvím kompostování a biologického 
rozkladu, byl sbírán společně s biologickým 
odpadem. 
2.  Členské státy přijmou v souladu s články 4 a 13 
opatření s cílem: 
a) podporovat recyklaci, včetně kompostování a 
digesce, biologického odpadu, která splňuje 
vysokou úroveň ochrany životního prostředí a její 
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výstup odpovídá příslušným normám vysoké 
kvality; 
b) podporovat domácí kompostování a 
c) propagovat používání materiálů pocházejících z 
biologického odpadu. 

§ 60 Nepodnikající fyzická osoba je povinna nakládat 
s komunálním odpadem v souladu s obecním 
systémem, včetně povinnosti odpad třídit, odděleně 
jej soustřeďovat a odkládat jej na místa určená obcí 
pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo 
jej předávat do zařízení určeného pro nakládání 
s daným druhem a kategorií odpadu. 

32018L085
1 

 
 

Čl. 11 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 

Členské státy přijmou opatření na podporu vysoce 
kvalitní recyklace a schválí za tímto účelem 
systémy tříděného sběru, pokud je to proveditelné 
z hlediska technického, hospodářského a z 
hlediska životního prostředí a je-li to nutné pro 
zaručení nezbytných norem kvality pro příslušná 
odvětví zabývající se recyklací. 

S výhradou čl. 10 odst. 2 bude do roku 2015 
stanoven tříděný sběr přinejmenším pro odpady z: 
papíru, kovu, plastu a skla. 

§ 62 odst. 1 Biologicky rozložitelné odpady stanovené prováděcím 
právním předpisem musí být přednostně zpracovány 
v souladu s § 62 nebo § 63 a způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem. 

32018L085
1 
 

Čl. 22 1.  Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2023 
a s výhradou čl. 10 odst. 2 a 3 byl biologický odpad 
buď tříděn a recyklován u zdroje, nebo podléhal 
tříděnému sběru a nebyl směšován s ostatními 
druhy odpadů. 
Členské státy mohou povolit, aby odpad s 
obdobnými vlastnostmi biologického rozkladu a 
kompostovatelnosti, který splňuje příslušné 
evropské normy nebo případné rovnocenné 
vnitrostátní normy pro obaly využitelné 
prostřednictvím kompostování a biologického 
rozkladu, byl sbírán společně s biologickým 
odpadem. 
2.  Členské státy přijmou v souladu s články 4 a 13 
opatření s cílem: 
a) podporovat recyklaci, včetně kompostování a 
digesce, biologického odpadu, která splňuje 
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vysokou úroveň ochrany životního prostředí a její 
výstup odpovídá příslušným normám vysoké 
kvality; 

 

§ 66 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro účely tohoto dílu 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, a to i v případě, že čistírny 
odpadních vod zpracovávají také biologicky 
rozložitelné odpady na základě povolení 
provozu zařízení podle § 21 odst. 1 nebo 
biologicky rozložitelné odpady spadající do 
působnosti přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o vedlejších produktech 
živočišného původu7), 

2. kal ze septiků sloužících k čištění odpadních 
vod z domácností před jejich vypouštěním do 
vod povrchových nebo podzemních, 

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, 

31986L027
8 

Čl. 2 písm. 
a) 

Pro účely této směrnice se: 
a) „kalem“ rozumí: 
i) zbytkový kal z čistíren městských odpadních vod 
nebo odpadních vod z domácností, popřípadě z 
jiných čistíren zpracovávajících jiné odpadní vody 
složením podobné městským odpadním vodám 
nebo odpadním vodám z domácností; 
ii) zbytkový kal ze septiků a jiných podobných 
zařízení určených k nakládání s odpadními vodami; 

iii) zbytkový kal z čistíren jiných než je uvedeno v 
bodech i) a ii); 

§ 66 odst. 1 
písm. b) 

b) upraveným kalem kal, který byl podroben 
biologické, chemické nebo tepelné úpravě, nebo 
jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se 
významně sníží obsah patogenních organismů v 
kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho 
aplikací na základě ověření účinnosti technologie 

31986L027
8 

Čl. 2 písm. 
b) 

Pro účely této směrnice se: 

b) „upraveným kalem“ rozumí kal, který byl 
podroben biologické, chemické nebo tepelné 
úpravě, byl dlouhodobě skladován nebo jinak 
zpracován tak, že došlo k významnému snížení 
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úpravy kalů, pro které byl vypracován program 
použití kalů,  

jeho schopnosti zkvasitelnosti a následně snížena 
možnost ohrožení zdraví jeho využíváním;  

§ 66 odst. 1 
písm. c) 

c) použitím kalu zapracování kalu do půdy, 31986L027
8 

Čl. 2 písm. 
d) 

Pro účely této směrnice se: 

d) „používáním“ rozumí rozprostírání kalu na půdě 
nebo některé jiné využívání kalu v půdě nebo na 
jejím povrchu. 

§ 67 odst. 1 Osoba, která provedla úpravu kalu, je povinna 
před prvním předáním upraveného kalu vypracovat 
program použití kalů a předložit jej ke schválení 
Ústřednímu a kontrolnímu zkušebnímu ústavu 
zemědělskému.  

31986L027
8 

Čl. 6 písm. 
b) 

Aniž je dotčen článek 7: 
b) výrobci kalů z čistíren odpadních vod pravidelně 
poskytují uživatelům kalu všechny informace 
uvedené v příloze II A. 

§ 67 odst. 5 Na půdě mohou být použity pouze upravené kaly s 
ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu se 
schváleným programem použití kalů tak, aby použitím 
kalů nebyla zhoršena kvalita zemědělské půdy a 
kvalita povrchových a podzemních vod. Upravený kal 
může na půdě použít pouze osoba, která tuto půdu 
užívá. 

31986L027
8 

Čl. 6 písm. 
a) 
 
 
 
 
 
Čl. 8 

Aniž je dotčen článek 7: 
a) kal bude před zemědělským použitím upraven. 
Členské státy však mohou povolit za podmínek jimi 
stanovených používání neupraveného kalu, jestliže 
bude vstřikován nebo zapracován do půdy; 
 
Při používání kalu musí být dodržována následující 
pravidla: 

— kal musí být používán s ohledem na výživné 
potřeby rostlin a jeho využívání nesmí zhoršit 
kvalitu půdy ani jakost povrchových a podzemních 
vod, 

§ 67 odst. 6 6) Upravené kaly lze na zemědělské půdě používat 
pouze při splnění technických podmínek a mezních 
hodnot koncentrací vybraných rizikových látek v 
kalech stanovených prováděcím právním předpisem. 
Při použití upravených kalů na půdě musí být dále 
splněny mezní hodnoty koncentrací vybraných 
rizikových látek v půdě, mezní hodnoty koncentrací 
těžkých kovů, které mohou být přidány do půdy za 
období 10 let, mikrobiologická kritéria pro použití kalů. 

31986L027
8 

Čl. 3 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Kal uvedený v čl. 2 písm. a) bod i) smí být 
využíván jen v souladu s touto směrnicí. 
2.  Aniž jsou dotčeny směrnice 75/442/EHS a 
78/319/EHS: 
— může být používán v zemědělství kal uvedený v 
čl. 2 písm. a) bod ii) s podmínkou, že příslušné 
členské státy zajistí vše nezbytné pro ochranu 
lidského zdraví a životního prostředí, 
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Postupy analýzy kalů a půdy stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 

 
 
 
 
Čl. 4 
 
 
 
 
Čl. 5 

— může být používán v zemědělství kal uvedený v 
čl. 2 písm. a) bod iii) pouze tehdy, jestliže příslušný 
členský stát stanovil pro jeho používání předpisy. 
Hodnoty koncentrací těžkých kovů v půdě, ve které 
je kal obsažen, hodnoty koncentrací těžkých kovů 
v kalu a hodnoty maximálních množství těžkých 
kovů za rok, které mohou být vnášeny do 
zemědělské půdy, jsou uvedeny v přílohách IA, IB 
a IC. 
1. Členské státy zakáží používání kalu, jestliže 
koncentrace jednoho nebo více těžkých kovů v 
půdě překračuje mezní hodnoty stanovené v 
příloze I A, a přijmou nezbytné kroky k zajištění, aby 
tyto mezní hodnoty nebyly překročeny v důsledku 
používání kalu. 
2. Členské státy upraví používání kalu takovým 
způsobem, aby hromaděním těžkých kovů v půdě 
nedošlo k překročení mezních hodnot uvedených v 
odstavci 1. K tomuto účelu použijí členské státy 
jeden z postupů uvedených pod následujícími 
písmeny a) nebo b): 
a) členské státy stanoví maximální množství kalu v 
tunách sušiny na jednotku plochy půdy za rok se 
zřetelem na mezní hodnoty koncentrací těžkých 
kovů v kalu uvedených v příloze IB; nebo 
b) členské státy zajistí dodržování mezních hodnot 
pro množství kovů vnášených do půdy na jednotku 
plochy a času podle přílohy IC. 

§ 67 odst. 7 
písm. e) až j) 

(7) Použití kalů je zakázáno 
 e) na trvalých travních porostech a travních 
porostech na orné půdě v průběhu vegetačního 
období až do poslední seče, 
f) v intenzivních plodících ovocných výsadbách, 

31986L027
8 

Čl. 5 odst. 1 
 
 
 
 
 

Aniž je dotčen článek 12: 
1. Členské státy zakáží používání kalu, jestliže 
koncentrace jednoho nebo více těžkých kovů v 
půdě překračuje mezní hodnoty stanovené v 
příloze I A, a přijmou nezbytné kroky k zajištění, aby 
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g) na pozemcích využívaných k pěstování polních 
zelenin v roce jejich pěstování a v roce 
předcházejícím, 

h) v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice 
a při pěstování cukrové řepy s využitím chrástu 
ke krmení, 

i) jestliže z půdních rozborů vyplývá, že obsah 
vybraných rizikových látek v průměrném vzorku 
překračuje jednu z hodnot stanovených v 
prováděcím právním předpisu, 

j) na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce 
nižší než pH 5,6, 

 
 
Čl. 7 

tyto mezní hodnoty nebyly překročeny v důsledku 
používání kalu. 
Členské státy zakáží používání kalu nebo dodávky 
kalu k jeho používání v těchto případech: 
a) na pastviny po určitou dobu před pastvou a na 
plochy, kde se pěstují pícniny po určitou dobu před 
sklizní. Délku této lhůty stanoví jednotlivé členské 
státy samostatně v závislosti na jejich 
geografických a klimatických podmínkách, nesmí 
však být kratší než 3 týdny; 
b) na půdu určenou k pěstování ovoce a zeleniny 
ve vegetačním období, s výjimkou ovocných 
stromů; 

c) na pozemky určené k pěstování ovoce nebo 
zeleniny, která je běžně v bezprostředním kontaktu 
s půdou a která se běžně konzumuje v surovém 
stavu, ve lhůtě 10 měsíců před sklizní a během 
sklizně. 

§ 69 odst. 1 Při balení nebezpečných odpadů se postupuje 
obdobně jako při balení chemických látek a směsí a 
nebezpečných věcí. 

32008L009
8 

Čl. 19 odst. 
1 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 
zajistily, že během sběru, přepravy a dočasného 
uskladnění budou nebezpečné odpady zabaleny a 
označeny v souladu s platnými mezinárodními 
normami a normami Společenství. 

§ 69 odst. 3 Původce odpadu a provozovatel zařízení, který 
nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen 
zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu 
podle prováděcího právního předpisu a místa 
nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem 
vybavit. V případě, že byl pro daný odpad identifikační 
list původcem odpadu již zpracován, je provozovatel 
zařízení povinen pouze tímto identifikačním listem 
místa nakládání s nebezpečným odpadem vybavit. 

32008L009
8 

Čl. 19 odst. 
2 

2. Kdykoliv je nebezpečný odpad přepravován v 
rámci členského státu, musí být opatřen 
identifikačním dokladem, který může být v 
elektronické podobě, obsahujícím příslušné údaje 
podle přílohy IB nařízení (ES) č. 1013/2006. 
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§ 70 odst. 1 Mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo 
s ostatními odpady, látkami nebo materiály je 
zakázáno. Pokud došlo ke smísení nebezpečných 
odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami 
nebo materiály, musí být provedeno jejich roztřídění, 
je-li to technicky proveditelné a je-li to nezbytné pro 
zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidí.   

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 7 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
Čl. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 18 odst. 
1 a 3 

4. Změna klasifikace nebezpečných odpadů 
odpady nikoliv nebezpečné nesmí být dosažena 
ředěním a směšováním odpadů se záměrem snížit 
původní koncentrace nebezpečných látek na 
úroveň pod hranicí označení odpadu za 
nebezpečný. 
 
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby produkce, sběr a přeprava nebezpečných 
odpadů i jejich skladování a zpracování byly 
prováděny za podmínek poskytujících ochranu 
životnímu prostředí a lidskému zdraví za účelem 
souladu s ustanoveními článku 13, včetně opatření 
k zajištění vysledovatelnosti jakýchkoli 
nebezpečných odpadů od produkce až do místa 
jejich konečného určení a jejich kontroly s cílem 
splnit požadavky článků 35 a 36. 
 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 
zajistily, že nebezpečný odpad nebude směšován, 
a to ani s dalšími druhy nebezpečných odpadů, ani 
s jinými odpady, látkami nebo materiály. 
Směšování zahrnuje ředění nebezpečných látek. 
 

3.  Pokud byl nebezpečný odpad v rozporu s tímto 
článkem protiprávně smíšen, členské státy zajistí, 
aniž je dotčen článek 36, aby byl tento odpad 
roztříděn, je-li to technicky proveditelné a nezbytné 
k dosažení souladu s článkem 13. 

Pokud není roztřídění podle prvního pododstavce 
tohoto odstavce nezbytné, zajistí členské státy, aby 
byl směsný odpad zpracován v zařízení, které ke 
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zpracování takové směsi obdrželo povolení v 
souladu s článkem 23. 

§ 70  
odst. 2 a 3 

(2) Zákaz mísení nebezpečných odpadů se 
neuplatní v případě, že k mísení dochází v rámci 
úpravy odpadů v zařízení určeném k úpravě, 
využívání nebo odstraňování odpadu, pokud to 
umožňuje povolení provozu takového zařízení podle 
§ 21 odst. 1.  

(3) Krajský úřad povolí mísení nebezpečných 
odpadů v zařízení pouze, pokud je mísení 
nebezpečných odpadů v souladu s nejlepšími 
dostupnými technikami a nedojde k ohrožení zdraví 
lidí nebo životního prostředí.  

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 18 odst. 
2 a 3 

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy 
povolit směšování, pokud: 
a) směšování provádí zařízení nebo podnik, který 
k tomu získal povolení podle článku 23; 
b) směšování je v souladu s ustanoveními článku 
13 a nezvýší se nepříznivé dopady nakládání s 
odpady na lidské zdraví a životní prostředí; a 
c) směšování je v souladu s nejlepšími 
dostupnými technikami. 
 
3.  Pokud byl nebezpečný odpad v rozporu s tímto 
článkem protiprávně smíšen, členské státy zajistí, 
aniž je dotčen článek 36, aby byl tento odpad 
roztříděn, je-li to technicky proveditelné a 
nezbytné k dosažení souladu s článkem 13. 
Pokud není roztřídění podle prvního pododstavce 
tohoto odstavce nezbytné, zajistí členské státy, 
aby byl směsný odpad zpracován v zařízení, které 
ke zpracování takové směsi obdrželo povolení v 
souladu s článkem 23. 

§ 76 odst. 1 
písm. a), b) 

(1) Odesílatel je povinen 
a) každou přepravu nebezpečných odpadů do 

jednoho místa vykládky samostatně ohlásit před 
jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu, ve 
kterém jsou uvedeny zejména údaje o odesílateli, 
druhu a množství odpadu, místě nakládky 
odpadu, osobě zajišťující přepravu, použitých 
dopravních prostředcích a zařízení do kterého 
jsou odpady přepravovány,  

b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit 
v listinné podobě doklad obsahující informace 
podle ohlašovacího listu včetně čísla 

32008L009
8 Čl. 17 

 
Kontrola nebezpečného odpadu 
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby produkce, sběr a přeprava nebezpečných 
odpadů i jejich skladování a zpracování byly 
prováděny za podmínek poskytujících ochranu 
životnímu prostředí a lidskému zdraví za účelem 
souladu s ustanoveními článku 13, včetně opatření 
k zajištění vysledovatelnosti jakýchkoli 
nebezpečných odpadů od produkce až do místa 
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ohlašovacího listu přiděleného informačním 
systémem plnění ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí,  

jejich konečného určení a jejich kontroly s cílem 
splnit požadavky článků 35 a 36. 

§ 78 Umístěním do vodního útvaru se nesmí 
odstraňovat odpad pocházející z výroby oxidu 
titaničitého a to 
a) pevný odpad, 
b) matečné louhy vznikající ve fázi filtrace po 

hydrolýze roztoku síranu titaničitého ze zařízení 
používajících sulfátový proces, včetně kyselého 
odpadu smíchaného s takovými louhy a 
obsahujícího celkem více než 0,5 % volné 
kyseliny sírové a různé těžké kovy, včetně 
matečných louhů zředěných tak, aby obsahovaly 
0,5 % nebo méně volné kyseliny sírové, 

c) odpad ze zařízení používajících chloridový 
proces obsahující více než 0,5 % volné kyseliny 
chlorovodíkové a různé těžké kovy, včetně 
odpadu zředěného tak, aby obsahoval 0,5 % 
nebo méně volné kyseliny chlorovodíkové, 

d) filtrační sůl, kaly a kapalný odpad vznikající při 
úpravě (koncentraci nebo neutralizaci) 
s odpadem uvedeným v písmenech b) a c) a 
obsahující různé těžké kovy, avšak nezahrnující 
neutralizované a přefiltrované, popřípadě čištěné 
odpady, které obsahují těžké kovy pouze ve 
stopových množstvích a které mají před jakýmkoli 
zředěním hodnotu pH vyšší než 5,5. 

32010L007
5 

Čl. 67 Členské státy zakáží odstraňování níže uvedeného 
odpadu jeho umístěním do jakéhokoli vodního 
útvaru, moře nebo oceánu: 
 
a) pevného odpadu; 
b) matečných louhů vznikajících ve fázi filtrace po 
hydrolýze roztoku síranu titaničitého ze zařízení 
používajících sulfátový proces, včetně kyselého 
odpadu smíchaného s takovými louhy a 
obsahujícího celkem více než 0,5 % volné kyseliny 
sírové a různé těžké kovy a včetně matečných 
louhů zředěných tak, aby obsahovaly 0,5 % nebo 
méně volné kyseliny sírové; 
c) odpadu ze zařízení používajících chloridový 
proces obsahujícího více než 0,5 % volné kyseliny 
chlorovodíkové a různé těžké kovy, včetně odpadu 
zředěného tak, aby obsahoval 0,5 % nebo méně 
volné kyseliny chlorovodíkové; 

d) filtračních solí, kalů a kapalných odpadů 
vznikajících při úpravě (koncentraci nebo 
neutralizaci) s odpadem uvedeným v písmenech b) 
a c) a obsahujících různé těžké kovy, avšak 
nezahrnujících neutralizované a přefiltrované, 
popřípadě čištěné odpady, které obsahují těžké 
kovy pouze ve stopových množstvích a které mají 
před jakýmkoli zředěním hodnotu pH vyšší než 5,5. 

§ 79 odst. 1 
písm. a), b), c) 

Pro účely tohoto dílu se rozumí 
a) PCB polychlorované bifenyly, polychlorované 

terfenyly, monometyltetrachlor- difenylmetan, 
monometyldichlordifenylmetan, 

31996L005
9 

Čl. 2 písm. 
a), b) 

 

Pro účely této směrnice se: 
a) výrazem „PCB“ rozumí: 
— polychlorované bifenyly, 
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monometyldibromdifenylmetan a veškeré směsi 
obsahující jednu nebo více z uvedených látek 
v celkové koncentraci těchto látek vyšší než 50 
mg/kg, 

b) zařízením obsahujícím PCB každé zařízení, které 
obsahuje, obsahovalo PCB nebo může 
obsahovat PCB, s výjimkou zařízení, které může 
obsahovat PCB, u kterého  

 
1. byla prokázána nepřítomnost PCB a tato 
skutečnost byla ohlášena ministerstvu do 31. 
prosince 2009,  
2. došlo k odstranění PCB dekontaminací a tato 
skutečnost byla ohlášena ministerstvu, nebo 
3. lze důvodně předpokládat nepřítomnost PCB 
podle odstavce 2 a 3, 

c) zařízením, které může obsahovat PCB, olejové 
transformátory, kondenzátory s kapalným 
dielektrikem, rezistory, indukční cívky a další 
elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační 
kapalinou, hydraulická důlní zařízení, vakuová 
čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem 
teplonosnou kapalinou nebo části těchto zařízení 
obsahující více než 5 litrů kapalin, 

— polychlorované terfenyly, 
— monomethyl-tetrachlordifenyl methan, 
monomethyl-dichlor-difenyl methan, monomethyl-
dibrom-difenyl methan, 

— jakákoli směs obsahující kterékoli výše uvedené 
látky v celkovém množství větším než 0,005 % 
hmotnostních; 

b) „zařízením obsahujícím PCB“ rozumí jakékoli 
zařízení, které obsahuje nebo obsahovalo PCB 
(např. transformátory, kondenzátory, nádoby 
obsahující zbytky zásob) a nebylo dosud 
dekontaminováno. Se zařízením tohoto druhu, 
které může obsahovat PCB, se zachází jako kdyby 
PCB obsahovalo, pokud nelze důvodně 
předpokládat opak; 

§ 80 odst. 1 Každý je povinen předat PCB, odpad PCB 
nebo zařízení obsahující PCB k odstranění nebo 
dekontaminovat zařízení obsahující PCB neprodleně 
poté co zjistí, že je vlastníkem PCB, odpadů PCB 
nebo vlastníkem nebo provozovatelem zařízení 
obsahujícího PCB, nebo že se PCB, odpad PCB nebo 
zařízení obsahující PCB nachází na pozemku nebo 
v budově, jejichž je vlastníkem, s výjimkou 
a) lehce kontaminovaného zařízení, které je 

povinen předat k odstranění nebo 
dekontaminovat nejpozději do 31. prosince 2025, 
nebo 

31996L005
9 

Čl. 3  Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky, přijmou 
členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, 
aby byly použité PCB odstraněny a aby PCB a 
zařízení obsahující PCB byly co nejdříve 
dekontaminovány nebo odstraněny. U zařízení a 
PCB v nich obsažených, které spadají do inventury 
podle čl. 4 odst. 1, se provede dekontaminace nebo 
odstranění nejpozději do konce roku 2010. 
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b) zařízení s obsahem PCB s objemem náplně 
menším než 5 litrů, s výjimkou lehce 
kontaminovaných zařízení, která je povinen 
předat k odstranění nebo dekontaminovat do 
data stanoveného v příslušných plánech 
postupného odstranění PCB nebo seznamech 
zařízení, která obsahují PCB a nepodléhají 
průběžné evidenci, nejdéle však do 31. prosince 
2022. 

§ 80 odst. 2 Zařízení obsahující PCB, které bylo předáno do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady, musí být 
odstraněno do 1 roku od tohoto předání. 

31996L005
9 

Čl. 3  Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky, přijmou 
členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, 
aby byly použité PCB odstraněny a aby PCB a 
zařízení obsahující PCB byly co nejdříve 
dekontaminovány nebo odstraněny. U zařízení a 
PCB v nich obsažených, které spadají do inventury 
podle čl. 4 odst. 1, se provede dekontaminace nebo 
odstranění nejpozději do konce roku 2010. 

§ 80 odst. 3 Odstranění PCB je možné pouze v zařízeních k tomu 
určených a provádí se způsoby uvedenými v příloze 
č. 6 k tomuto zákonu pod kódy D8, D9, D10, D12 a 
D15.   

31996L005
9 

Čl. 8 odst. 1 
 
 
 
 
 

čl. 3 
 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 
zajistily, že všechny podniky zabývající se 
dekontaminací nebo odstraňováním PCB, 
použitých PCB nebo zařízení obsahujících PCB 
získají povolení v souladu s článkem 9 směrnice 
75/442/EHS. 
 

Bez prejudice pro své mezinárodní závazky 
členské státy přijmou potřebná opatření, aby se 
zajistilo, že použité PCB jsou zlikvidovány a PCB a 
zařízení obsahující PCB jsou dekontaminovány 
nebo zlikvidovány co nejdříve. U zařízení a PCB v 
nich obsažených, které podléhají soupisu podle 
článku 4 (1), se provede dekontaminace nebo 
likvidace nejpozději do konce roku 2010. 
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§ 80 odst. 4 Vlastník a provozovatel dekontaminovaného zařízení 
a lehce kontaminovaného zařízení jsou povinni toto 
zařízení označit. 

31996L005
9 Čl. 4 odst. 5 

 
 

Členské státy přijmou potřebná opatření, aby se 
zajistilo, že každé zařízení, které podléhá soupisu 
podle odstavce 1, je označeno. Podobné označení 
musí být také umístěno na dveřích provozovny, kde 
je takovéto zařízení umístěno. 

§ 80 odst. 5 Vlastník a provozovatel lehce kontaminovaného 
zařízení jsou povinni jej do doby vyřazení z provozu 
udržovat tak, aby PCB, které jsou v něm obsaženy, 
odpovídaly příslušným technickým normám, aby 
zařízení bylo v dobrém provozním stavu a aby 
nedocházelo k úniku jeho náplně. 

31996L005
9 Čl. 5 odst. 3 

 
 

Až do doby než jsou dekontaminovány, vyřazeny z 
provozu, nebo likvidovány v souladu s touto 
směrnicí, může údržba transformátorů 
obsahujících PCB pokračovat pouze tehdy, je-li 
jejím účelem zajistit, aby PCB, které obsahují, byly 
v souladu s technickými normami nebo 
specifikacemi, týkajícími se dielektrických 
vlastností a za předpokladu, že transformátory jsou 
v dobrém provozním stavu a neprosakují. 

§ 81 odst. 1 Vlastník a provozovatel lehce kontaminovaného 
zařízení jsou povinni vést pro toto zařízení 
samostatně průběžnou evidenci. Změny v 
evidovaných skutečnostech jsou povinni ohlásit 
ministerstvu do 30 dnů poté, co ke změně došlo, 
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. 

31996L005
9 

Čl. 4 odst. 
2,4 a 6 

2. Zařízení, u něhož lze důvodně předpokládat, že 
kapaliny obsahují mezi 0,05 % a 0,005 % 
hmotnostních PCB, může být do inventury 
zaneseno bez uvedení údajů požadovaných ve třetí 
a čtvrté odrážce odstavce 3 a může být označeno 
jako „kontaminované PCB < 0,05 %“. 
Dekontaminuje nebo odstraňuje se v souladu 
s čl. 9 odst. 2. 
4. Za účelem dosažení souladu s odstavcem 1 
přijmou členské státy nezbytná opatření, aby se 
zajistilo, že držitelé tohoto zařízení oznámí 
příslušným orgánům množství, které mají, a 
všechny změny, jež se toho týkají. 

6. Podniky pro likvidaci PCB vedou záznamy o 
množství, původu, druhu a obsahu PCB u 
použitých PCB, které jim byly předány. Sdělují tyto 
informace příslušným orgánům. Do těchto 
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záznamů mohou nahlížet místní orgány a 
veřejnost. Podniky také vystaví držitelům, kteří 
dodají použité PCB, potvrzení specifikující jejich 
množství a druh. 

§ 81 odst. 3 Provozovatel zařízení ke sběru nebo k odstranění 
odpadu, který přijme zařízení obsahující PCB nad 5 
litrů náplně, je povinen ohlásit údaje o tomto zařízení 
ministerstvu. 

31996L005
9 

Čl. 4 odst. 1 1. Pro účely článku 3 členské státy zajistí 
vypracování inventur zařízení s obsahem PCB 
větším nežli 5 dm3 a zašlou souhrny těchto inventur 
Komisi nejpozději do tří let po přijetí této směrnice. 
V případě elektrotechnických kondenzátorů 
zahrnuje práh 5 dm3 všechny jednotlivé prvky 
sdruženého zařízení. 

§ 83 odst. 1 (1) Při nakládání s odpadem obsahujícím 
azbest musí být zajištěno, aby nebyla z odpadu do 
ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo 
azbestový prach, a aby nedošlo k rozlití kapalin 
obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání 
s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit 
technické požadavky stanovené prováděcím právním 
předpisem a požadavky jiných právních předpisů6). 
 

31987L021
7 
 

Čl. 3 odst. 1 1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, 
aby emise azbestu do ovzduší, vypouštění azbestu 
do vodního prostředí a tuhý azbestový odpad byly, 
pokud je to možné, snižovány u zdroje a aby se jim 
předcházelo. Tato opatření by měla při používání 
azbestu zahrnovat používání nejlepší dosažitelné 
technologie nezvyšující náklady, popřípadě včetně 
recyklace nebo úprav. 

§ 88 odst. 1 Odpadním olejem se rozumí jakýkoliv minerální nebo 
syntetický mazací nebo průmyslový olej, který se stal 
nevhodným pro použití, pro které byl původně 
zamýšlen, zejména upotřebený olej ze spalovacích 
motorů, převodový olej, minerální nebo syntetický 
mazací olej, olej pro turbíny a hydraulický olej. 

32008L009
8 

Čl. 3 odst. 3 „odpadními oleji“ jakékoli minerální nebo syntetické 
mazací nebo průmyslové oleje, které se staly 
nevhodnými pro použití, pro které byly původně 
zamýšleny, jako jsou například upotřebené oleje ze 
spalovacích motorů a převodové oleje, mazací 
oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje; 

                                                 
6) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 88 odst. 2 Regenerací odpadního oleje se rozumí jakýkoliv 
proces, kterým je možno vyrobit základový olej 
rafinací odpadního oleje, zejména odstraněním 
kontaminujících složek, oxidačních produktů a aditiv 
obsažených v takovém oleji. 

32008L009
8 
 

Čl. 3 odst. 
18 

„regenerací odpadních olejů“ jakákoliv recyklace, 
jejímž prostřednictvím je možné rafinací odpadních 
olejů vyrábět základové oleje, zejména 
odstraněním znečišťujících látek, oxidačních 
produktů a přísad obsažených v těchto olejích; 

§ 88 odst. 3 (3) Původce odpadního oleje a provozovatel 
zařízení určeného pro nakládání s odpady, který 
nakládá s odpadním olejem, jsou povinni 

 
a) nakládat s odpadním olejem v souladu 

s technickými požadavky stanovenými 
prováděcím právním předpisem, 
 

b) zajistit přednostně regeneraci odpadního oleje 
nebo jiné postupy recyklace, které zajistí 
rovnocenný nebo lepší celkový výsledek z 
hlediska životního prostředí než regenerace, 
 

c)  pokud regenerace není z technických důvodů 
možná, zajistit jeho energetické využití, případně 
odstranění v souladu s požadavky tohoto zákona 
a jiných právních předpisů a 

 
d) zajistit, aby se odpadní oleje nemísily s oleji 

odlišných vlastností nebo s jinými odpady nebo 
látkami, pokud by tím byla snížena možnost jejich 
využití v souladu s písmeny a) a b).   

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 21 odst. 
1, 2 a 3 

Odpadní oleje 

1.  Aniž jsou dotčeny povinnosti vztahující se k 
nakládání s nebezpečnými odpady uvedené v 
článcích 18 a 19, členské státy přijmou nezbytná 
opatření s cílem zajistit, aby 

a) odpadní oleje podléhaly tříděnému sběru, ledaže 
tříděný sběr není s ohledem na osvědčené postupy 
technicky proveditelný; 

b) odpadní oleje byly zpracovávány a byla 
upřednostňována jejich regenerace nebo případně 
jiné postupy recyklace, které v souladu s články 4 a 
13 poskytují rovnocenný nebo lepší celkový 
výsledek z hlediska životního prostředí než 
regenerace; 

c) se odpadní oleje odlišných vlastností nemísily 
mezi sebou a odpadní oleje se nemísily s jinými 
druhy odpadů nebo látek, pokud takové smíšení 
znemožňuje jejich regeneraci nebo jiné postupy 
recyklace, které poskytují rovnocenný nebo lepší 
celkový výsledek z hlediska životního prostředí než 
regenerace. 

2.  Pro účely odděleného sběru odpadních olejů a 
jejich náležitého zpracování mohou členské státy v 
souladu s podmínkami stanovenými na vnitrostátní 
úrovni použít dodatečná opatření, jako jsou 
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technické požadavky, odpovědnost původce, 
ekonomické nástroje nebo dobrovolné dohody. 

3.  Pokud se na odpadní oleje v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy vztahují 
požadavky na regeneraci, mohou členské státy 
stanovit, že se tyto odpadní oleje regenerují, pokud 
je to technicky proveditelné, a, použijí-li se články 
11 nebo 12 nařízení (ES) č. 1013/2006, zakázat 
přeshraniční přepravu odpadních olejů ze svého 
území do zařízení pro spalování nebo 
spoluspalování s cílem upřednostnit regeneraci 
odpadních olejů. 

§ 89 odst. 2 Příslušným orgánem podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o recyklaci 
lodí50) za Českou republiku je ministerstvo, s výjimkou 
případů, kdy tento zákon svěřuje působnost 
příslušného orgánu krajskému úřadu. 

32013R12
57 

Čl. 18 odst. 
1  
 

1. Členské státy určí příslušné orgány a správní 
orgány odpovědné za uplatňování tohoto nařízení 
a oznámí je Komisi. Členské státy neprodleně 
Komisi oznámí veškeré změny těchto údajů.  

 

§ 90 odst. 1 a 
2 

(1) Průběžná evidence o odpadech a 
nakládání s nimi se vede samostatně za každý druh 
odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s 
odpady, za každého obchodníka s odpady a za 
každou provozovnu, kde odpad vzniká. V případě 
vzniku odpadu mimo provozovnu a nakládání 
s odpady v mobilním zařízení k úpravě, využívání 
nebo odstraňování odpadu, se průběžná evidence 
vede samostatně za každý správní obvod obce 
s rozšířenou působností a hlavního města Prahy.  

(2) Průběžná evidence je vedena v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem. 
Součástí průběžné evidence jsou zejména údaje o 
osobě, zařízení nebo provozovně, za které je 
průběžná evidence vedena, druhu a kategorii odpadu, 
údaje o materiálech používaných na skládce, údaje o 

32018L085
1 

Čl. 35 odst. 
1 

1.  Zařízení a podniky uvedené v čl. 23 odst. 1, 
původci nebezpečného odpadu a zařízení a 
podniky, které na profesionálním základě 
provádějí sběr nebo přepravu nebezpečných 
odpadů, obchodují s nebezpečným odpadem nebo 
jej zprostředkovávají, vedou chronologické 
záznamy o: 
a) množství, povaze a původu daného odpadu a o 
množství výrobků a materiálů, které jsou 
výsledkem přípravy k opětovnému použití, 
recyklace a dalších způsobů využití, a 
b) tam, kde je to relevantní, o místě určení, 
četnosti sběru, způsobu přepravy a 
předpokládaných způsobech zpracování odpadu. 
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množství odpadu, způsobech nakládání s odpady, 
původcích odpadu, zařízeních určených k nakládání 
s odpady nebo obchodnících s odpady, od kterých je 
odpad přebírán a zařízeních určených k nakládání 
s odpady nebo obchodnících s odpady, kterým je 
odpad předáván. 

Uvedené údaje zpřístupní příslušným orgánům 
prostřednictvím elektronického registru nebo 
registrů, které mají být zřízeny podle odstavce 4 
tohoto článku. 

§ 90 odst. 3 (3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které 
jsou povinny vést průběžnou evidenci podle tohoto 
zákona, jsou povinny tuto evidenci uchovávat po dobu 
5 let.  
 

32008L009
8 

Čl. 35 odst. 
2 a 3 
 
 
 

2. Pokud jde o nebezpečné odpady, tyto záznamy 
musejí být uchovávány alespoň po dobu tří let, s 
výjimkou zařízení a podniků přepravujících 
nebezpečné odpady, které jsou povinny tyto 
záznamy uchovávat alespoň po dobu 12 měsíců. 

Doklady o nakládání s odpady se na požádání 
poskytují příslušným orgánům nebo 
předcházejícímu držiteli. 

3.  Členské státy mohou požadovat po původcích 
odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný, 
aby dodržovali odstavce 1 a 2. 

§ 91 odst. 1 (1) Provozovatel zařízení určeného pro nakládání 
s odpady, obchodník s odpady, zprostředkovatel 
nakládání s odpady a dopravce odpadů jsou povinni 
ohlásit údaje o zařízení určeném pro nakládání s 
odpady nebo o činnosti a ohlásit zahájení, ukončení, 
přerušení nebo obnovení provozu zařízení, nebo 
činnosti. Zahájení a obnovení provozu zařízení nebo 
činnosti jsou povinni ohlásit před jejich zahájením 
nebo obnovením. Přerušení nebo ukončení provozu 
zařízení nebo činnosti jsou povinni ohlásit do 15 dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.  

32008L009
8 

Čl. 26 
 

Pokud se na následující subjekty nevztahuje 
povinnost získat povolení, zajistí členské státy, aby 
příslušný orgán vedl rejstřík: 
a) zařízení nebo podniků, které na profesionálním 
základě zajišťují sběr nebo přepravu odpadů; 
b) obchodníků nebo zprostředkovatelů; a 
c) zařízení nebo podniků, na něž se vztahují 
výjimky z povinnosti získat povolení podle článku 
24. 

Pokud je to možné, využijí se pro tento postup 
registrace existující záznamy vedené příslušným 
orgánem, aby se snížila administrativní zátěž. 

§ 91 odst. 3 (3) Původce odpadu, který vyprodukoval nebo 
nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 
600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 

32008L009
8 Čl. 17 

 
Kontrola nebezpečného odpadu                                                 
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tunami ostatních odpadů, obec, která chce v 
následujícím kalendářním roce uplatnit výjimku ze 
zařazení odpadu do základu dílčího poplatku za 
ukládání využitelných odpadů podle § 102 odst. 3, 
nebo původce, kterého vyzve Český statistický úřad, 
jsou povinni zaslat do 15. února následujícího roku 
hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za 
uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem.  

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby produkce, sběr a přeprava nebezpečných 
odpadů i jejich skladování a zpracování byly 
prováděny za podmínek poskytujících ochranu 
životnímu prostředí a lidskému zdraví za účelem 
souladu s ustanoveními článku 13, včetně opatření 
k zajištění vysledovatelnosti jakýchkoli 
nebezpečných odpadů od produkce až do místa 
jejich konečného určení a jejich kontroly s cílem 
splnit požadavky článků 35 a 36. 

§ 93 odst. 1 Plán odpadového hospodářství v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem zpracovávají ministerstvo 
a kraj. 

32008L009
8 

Čl. 28 odst. 
1 

1. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány 
stanovily v souladu s články 1, 4, 13 a 16 jeden 
nebo více plánů pro nakládání s odpady. 

Tyto plány, samotné nebo v kombinaci, 
pokryjí celé zeměpisné území dotyčného 
členského státu. 

§ 93 odst. 2 Plán odpadového hospodářství se zpracovává 
za účelem vytváření podmínek pro předcházení 
vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto 
zákona.  

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 28 
odst.1 
 
 
 
 
Čl. 29 odst. 
1  

1. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány 
stanovily v souladu s články 1, 4, 13 a 16 jeden 
nebo více plánů pro nakládání s odpady. 
Tyto plány, samotné nebo v kombinaci, pokryjí celé 
zeměpisné území dotyčného členského státu. 
 
1.  Členské státy vypracují programy předcházení 
vzniku odpadů, které stanoví alespoň opatření pro 
předcházení vzniku odpadů uvedená v čl. 9 odst. 
1 v souladu s články 1 a 4. 
 
Tyto programy jsou buď součástí plánů pro 
nakládání s odpady požadovaných článkem 28 
nebo případně jiných programů politiky v oblasti 
životního prostředí, nebo fungují jako samostatné 
programy. Je-li některý z těchto programů 
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součástí plánu pro nakládání s odpady nebo jiných 
zmíněných programů, musí být jasně 
identifikovány cíle a opatření k předcházení vzniku 
odpadů. 

§ 94 odst. 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. Kraj sdělí ministerstvu 
své připomínky k návrhu Plánu odpadového 
hospodářství České republiky do 30 dnů ode dne jeho 
obdržení. 

32008L009
8 

 

Čl. 31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy zajistí, aby příslušné zúčastněné 
subjekty a orgány a široká veřejnost měly možnost 
účastnit se vypracování plánů pro nakládání s 
odpady a programů předcházení vzniku odpadů a 
aby k nim měly přístup, jakmile budou stanoveny, 
v souladu se směrnicí 2003/35/ES nebo případně 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní 
prostředí (1). Plány a programy umístí na veřejně 
přístupnou internetovou stránku. 

§ 94 odst. 2 Plán odpadového hospodářství České republiky se 
skládá z části analytické, závazné a směrné. 

32008L009
8 
 

Čl. 28 odst. 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Plány pro nakládání s odpady stanoví analýzu 
stávající situace v nakládání s odpady v rámci 
dotyčné zeměpisné jednotky, jakož i opatření, která 
je třeba přijmout s cílem zlepšit environmentálně 
šetrnou přípravu na opětovné použití, recyklaci, 
využití a odstranění odpadů, a posouzení toho, jak 
bude tento plán podporovat provádění cílů a 
ustanovení této směrnice. 

§ 94 odst. 4 (4) Analytická část Plánu odpadového 
hospodářství České republiky obsahuje vyhodnocení 
stavu odpadového hospodářství České republiky, 
které zahrnuje 
 

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 28 odst. 
3 písm. a), 
b), c), ca, 
cb) 
 
 

3.  Plány pro nakládání s odpady v případě potřeby 
a při zohlednění zeměpisné situace a pokrytí 
oblasti, na niž se plán vztahuje, obsahují alespoň: 
a) druh, množství a zdroj vzniklého odpadu na 
daném území, odpad, jenž by mohl být 
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a) oblast předcházení vzniku odpadu včetně 
vyhodnocení nástrojů a opatření, které mohou být 
k využity k předcházení odpadů, 
 

b) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících 
odpadů a posouzení vývoje jejich produkce 
a nakládání, včetně přeshraničního toku odpadů, 
 

c) vyhodnocení stávajících systémů sběru a 
nakládání s odpady na území České republiky 
přinejmenším pro komunální odpady, směsný 
komunální odpad, biologicky rozložitelné odpady, 
obalové odpady, nebezpečné odpady, stavební 
odpady, výrobky s ukončenou životností, včetně 
tříděného sběru  materiálově využitelných složek 
odpadů,  
 

d) vyhodnocení sítě zařízení určených 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, 
 

e) podklady pro získání informací nezbytných pro 
vypracování kritérií pro umístění a kapacity 
zařízení určených pro nakládání s odpady 
podporovaných z veřejných zdrojů, pokud je to 
s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 29 odst. 
1 

přepravován z vnitrostátního území nebo na něj, a 
posouzení vývoje toků odpadů v budoucnosti; 
b) stávající důležitá zařízení na odstraňování a 
využití odpadu, včetně jakýchkoli zvláštních 
ujednání týkajících se odpadních olejů, 
nebezpečných odpadů, odpadů obsahujících 
významné množství kritických surovin nebo toků 
odpadů, kterými se zabývají zvláštní právní 
předpisy Unie; 
c) posouzení potřeby uzavření stávajících zařízení 
pro odpady a rozšíření infrastruktury zařízení pro 
odpady v souladu s článkem 16. 
Členské státy zajistí posouzení investic a dalších 
finančních prostředků, včetně těch určených 
místním orgánům, které jsou nezbytné k naplnění 
těchto potřeb. Toto posouzení musí být zahrnuto do 
příslušných plánů pro nakládání s odpady nebo 
jiných strategických dokumentů, které se vztahují 
na celé území dotčeného členského státu; 
ca) informace o opatřeních k dosažení cílů 
stanovených v čl. 5 odst. 3a směrnice 1999/31/ES 
nebo v jiných strategických dokumentech, které se 
vztahují na celé území dotyčného členského státu; 
cb) posouzení stávajících systémů sběru odpadů, 
včetně materiálového a územního pokrytí tříděného 
sběru a opatření ke zlepšení jeho fungování, a 
případných výjimek podle čl. 10 odst. 3 a potřeby 
zavést nové systémy sběru odpadů; 
 
1.  Členské státy vypracují programy předcházení 
vzniku odpadů, které stanoví alespoň opatření pro 
předcházení vzniku odpadů uvedená v čl. 9 odst. 1 
v souladu s články 1 a 4. 
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Tyto programy jsou buď součástí plánů pro 
nakládání s odpady požadovaných článkem 28 
nebo případně jiných programů politiky v oblasti 
životního prostředí, nebo fungují jako samostatné 
programy. Je-li některý z těchto programů součástí 
plánu pro nakládání s odpady nebo jiných 
zmíněných programů, musí být jasně identifikovány 
cíle a opatření k předcházení vzniku odpadů. 

§ 94 odst. 5 (5) Závazná část Plánu odpadového 
hospodářství České republiky stanoví cíle a opatření 
pro předcházení vzniku odpadů a dále stanoví cíle a 
zásady odpadového hospodářství,  opatření k jejich 
dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání 
s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění 
cílů Plánu odpadového hospodářství pro  
a) nakládání s komunálními odpady, zejména 

směsným komunálním odpadem, potravinovým 
odpadem a biologicky rozložitelnými odpady,  

b) nakládání se stavebními odpady, 
c) nakládání s obalovými odpady, 
d) nakládání s výrobky s ukončenou životností, 
e)  nakládání s odpady obsahujícími významné 

množství kritických surovin, 
f) nakládání s nebezpečnými odpady a s dalšími 

odpady, 
g) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání 

a odstraňování odpadů minimalizující nepříznivý 
dopad na životní prostředí, 

h) snižování množství odpadů ukládaných na 
skládky, ve vztahu k biologicky rozložitelným 
odpadům a splnění cílů pro omezení ukládání 
komunálních odpadů na skládky, 

i) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve 
směsném komunálním odpadu, 

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 28 odst. 
3 písm. d), 
e), f), g), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 29 odst. 
2 a 2a 
 
 

d) v případě potřeby dostatečné informace o 
kritériích pro umístění s cílem určit místo a 
kapacitu budoucích zařízení sloužících k 
odstraňování odpadů nebo důležitých zařízení 
sloužících k využití odpadů; 
e) všeobecné politiky nakládání s odpady, včetně 
plánovaných technologií a způsobů nakládání s 
odpady, nebo politik týkajících se konkrétních 
problémů v oblasti nakládání s odpady; 
f) opatření pro boj proti všem formám znečišťování 
odpadky a pro jejich předcházení a opatření k 
odklízení všech druhů odpadků; 
g) vhodné kvalitativní nebo kvantitativní ukazatele 
a cíle týkající se mimo jiné množství vzniklého 
odpadu a jeho zpracování a množství 
komunálního odpadu, který je odstraněn nebo je 
energeticky využit. 
 
2.  Při zavádění takovýchto programů členské 
státy v příslušných případech popíší, jak nástroje a 
opatření uvedené v příloze IVa přispívají k 
předcházení vzniku odpadů, a vyhodnotí 
užitečnost příkladů opatření uvedených v příloze 
IV nebo jiných vhodných opatření. Programy také 
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j) omezování znečištění odpady soustředěnými 
mimo místa k tomu určená. 

popíší stávající opatření na předcházení vzniku 
odpadů a jejich příspěvek k předcházení vzniku 
odpadů. 
Účelem těchto cílů a opatření je přerušit závislost 
mezi hospodářským růstem a dopady na životní 
prostředí spojenými se vznikem odpadů. 

2a.  Členské státy v rámci svých programů 
předcházení vzniku odpadů přijmou zvláštní 
programy předcházení vzniku potravinového 
odpadu. 

§ 94 odst. 6  (6) Směrná část Plánu odpadového 
hospodářství České republiky obsahuje 
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 určených pro 
nakládání s odpady podporovaných z veřejných 
zdrojů, pokud je to s ohledem na plnění 
stanovených cílů nezbytné, 

d) návrhy na potřebná zařízení určená pro 
nakládání s odpady nadregionálního významu, 
pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů 
nezbytné. 

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 28 odst. 
3 písm. d) a 
odst. 4 
 

d) v případě potřeby dostatečné informace o 
kritériích pro umístění s cílem určit místo a 
kapacitu budoucích zařízení sloužících k 
odstraňování odpadů nebo důležitých zařízení 
sloužících k využití odpadů; 

4. Plán pro nakládání s odpady může při 
zohlednění zeměpisné situace a pokrytí oblasti, na 
niž se plán vztahuje, obsahovat: 
a) organizační aspekty spojené s nakládáním s 
odpady, včetně popisu rozdělení povinností mezi 
veřejné a soukromé subjekty provádějící nakládání 
s odpady  
b) hodnocení užitečnosti a vhodnosti použití 
ekonomických a dalších nástrojů pro řešení 
různých problémů spojených s odpady, a to s 
ohledem na potřebu zachovat hladké fungování 
vnitřního trhu 
c) využívání kampaní na zvyšování povědomí a 
poskytování informací široké veřejnosti nebo 
zvláštní skupině spotřebitelů 
d) znečištěná místa, která sloužila k odstraňování 
odpadů, a opatření k jejich sanaci 
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§ 95 odst. 1 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. 

32008L009
8 
 

Čl. 30 odst. 
1 

1. Členské státy zajistí, aby byly plány pro 
nakládání s odpady a programy předcházení 
vzniku odpadů vyhodnoceny alespoň jednou za 
šest let a případně revidovány a ve vhodných 
případech též v souladu s články 9 a 11. 

§ 95 odst. 3 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. 

32008L009
8 
 

Čl. 30 odst. 
1 

1. Členské státy zajistí, aby byly plány pro 
nakládání s odpady a programy předcházení 
vzniku odpadů vyhodnoceny alespoň jednou za 
šest let a případně revidovány a ve vhodných 
případech též v souladu s články 9 a 11. 

§ 95 odst. 4 Plán odpadového hospodářství České republiky a 
jeho změny ministerstvo zveřejní na portálu veřejné 
správy. 

32008L009
8 
 

Čl. 31  Členské státy zajistí, aby příslušné zúčastněné 
subjekty a orgány a široká veřejnost měly možnost 
účastnit se vypracování plánů pro nakládání s 
odpady a programů předcházení vzniku odpadů a 
aby k nim měly přístup, jakmile budou stanoveny, 
v souladu se směrnicí 2003/35/ES nebo případně 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní 
prostředí (1). Plány a programy umístí na veřejně 
přístupnou internetovou stránku. 

§ 96 odst. 1 Kraj zpracovává ve spolupráci s příslušnými orgány 
veřejné správy a veřejností52) plán odpadového 
hospodářství kraje pro jím spravované území a jeho 
změny. 

32008L009
8 
 

Čl. 31 Členské státy zajistí, aby příslušné zúčastněné 
subjekty a orgány a široká veřejnost měly možnost 
účastnit se vypracování plánů pro nakládání s 
odpady a programů předcházení vzniku odpadů a 
aby k nim měly přístup, jakmile budou stanoveny, 
v souladu se směrnicí 2003/35/ES nebo případně 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní 
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prostředí (1). Plány a programy umístí na veřejně 
přístupnou internetovou stránku. 

§ 96 odst. 3 Plán odpadového hospodářství kraje se skládá z části 
analytické, závazné a směrné. 

32008L009
8 
 

Čl. 28 odst. 
2 
 

Plány pro nakládání s odpady stanoví analýzu 
stávající situace v nakládání s odpady v rámci 
dotyčné zeměpisné jednotky, jakož i opatření, která 
je třeba přijmout s cílem zlepšit environmentálně 
šetrnou přípravu na opětovné použití, recyklaci, 
využití a odstranění odpadů, a posouzení toho, jak 
bude tento plán podporovat provádění cílů a 
ustanovení této směrnice. 

§ 96 odst. 4 
písm. a) 

(4) Analytická část plánu odpadového 
hospodářství kraje obsahuje vyhodnocení stavu 
odpadového hospodářství kraje, které zahrnuje 
 
a) oblast předcházení vzniku odpadu včetně 

vyhodnocení nástrojů a opatření, které mohou být 
k využity k předcházení odpadů, 
 

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

c) vyhodnocení stávajících systémů sběru a 
nakládání s odpady na území kraje přinejmenším 
pro komunální odpady, směsný komunální 
odpad, biologicky rozložitelné odpady, obalové 
odpady, nebezpečné odpady, stavební odpady, 
výrobky s ukončenou životností, včetně tříděného 
sběru  materiálově využitelných složek odpadů,  
 

d) vyhodnocení sítě zařízení určených 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 

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 28 odst. 
3 písm. a), 
b), c), ca, 
cb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Plány pro nakládání s odpady v případě potřeby 
a při zohlednění zeměpisné situace a pokrytí 
oblasti, na niž se plán vztahuje, obsahují alespoň: 
a) druh, množství a zdroj vzniklého odpadu na 
daném území, odpad, jenž by mohl být 
přepravován z vnitrostátního území nebo na něj, a 
posouzení vývoje toků odpadů v budoucnosti; 
b) stávající důležitá zařízení na odstraňování a 
využití odpadu, včetně jakýchkoli zvláštních 
ujednání týkajících se odpadních olejů, 
nebezpečných odpadů, odpadů obsahujících 
významné množství kritických surovin nebo toků 
odpadů, kterými se zabývají zvláštní právní 
předpisy Unie; 
c) posouzení potřeby uzavření stávajících zařízení 
pro odpady a rozšíření infrastruktury zařízení pro 
odpady v souladu s článkem 16. 
Členské státy zajistí posouzení investic a dalších 
finančních prostředků, včetně těch určených 
místním orgánům, které jsou nezbytné k naplnění 
těchto potřeb. Toto posouzení musí být zahrnuto do 
příslušných plánů pro nakládání s odpady nebo 
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výrobky s ukončenou životností s ohledem na 
jejich zlepšení v souladu s principy soběstačnosti 
a blízkosti, 
 

e) podklady pro získání informací nezbytných pro 
vypracování kritérií pro umístění a kapacity 
zařízení určených pro nakládání s odpady 
podporovaných z veřejných zdrojů, pokud je to 
s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 29 odst. 
1 

jiných strategických dokumentů, které se vztahují 
na celé území dotčeného členského státu; 
ca) informace o opatřeních k dosažení cílů 
stanovených v čl. 5 odst. 3a směrnice 1999/31/ES 
nebo v jiných strategických dokumentech, které se 
vztahují na celé území dotyčného členského státu; 
cb) posouzení stávajících systémů sběru odpadů, 
včetně materiálového a územního pokrytí tříděného 
sběru a opatření ke zlepšení jeho fungování, a 
případných výjimek podle čl. 10 odst. 3 a potřeby 
zavést nové systémy sběru odpadů; 
 
1.  Členské státy vypracují programy předcházení 
vzniku odpadů, které stanoví alespoň opatření pro 
předcházení vzniku odpadů uvedená v čl. 9 odst. 1 
v souladu s články 1 a 4. 
Tyto programy jsou buď součástí plánů pro 
nakládání s odpady požadovaných článkem 28 
nebo případně jiných programů politiky v oblasti 
životního prostředí, nebo fungují jako samostatné 
programy. Je-li některý z těchto programů součástí 
plánu pro nakládání s odpady nebo jiných 
zmíněných programů, musí být jasně identifikovány 
cíle a opatření k předcházení vzniku odpadů. 

§ 96 odst. 5 Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje 
obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku 
odpadů a stanoví cíle a 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,  

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 28 odst. 
3 písm. d), 
e), f), g), 
 
 
 
 

d) v případě potřeby dostatečné informace o 
kritériích pro umístění s cílem určit místo a 
kapacitu budoucích zařízení sloužících k 
odstraňování odpadů nebo důležitých zařízení 
sloužících k využití odpadů; 
e) všeobecné politiky nakládání s odpady, včetně 
plánovaných technologií a způsobů nakládání s 
odpady, nebo politik týkajících se konkrétních 
problémů v oblasti nakládání s odpady; 
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b) nakládání se stavebními odpady, 
c) nakládání s obalovými odpady, 
d) nakládání s výrobky s ukončenou životností, 
e) nakládání s odpady obsahujícími významné 

množství kritických surovin, 
f) nakládání s nebezpečnými odpady a s dalšími 

odpady, 
g) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání 

a odstraňování odpadů minimalizující nepříznivý 
dopad na životní prostředí, 

h) snižování množství odpadů ukládaných na 
skládky, zejména ve vztahu k biologicky 
rozložitelným odpadům a splnění cílů pro 
omezení ukládání komunálních odpadů na 
skládky, 

i) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve 
směsném komunálním odpadu, 

j) omezování znečištění odpady soustředěnými 
mimo místa k tomu určená 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 29 odst. 
2 a 2a 

f) opatření pro boj proti všem formám znečišťování 
odpadky a pro jejich předcházení a opatření k 
odklízení všech druhů odpadků; 
g) vhodné kvalitativní nebo kvantitativní ukazatele 
a cíle týkající se mimo jiné množství vzniklého 
odpadu a jeho zpracování a množství 
komunálního odpadu, který je odstraněn nebo je 
energeticky využit. 
 
2.  Při zavádění takovýchto programů členské 
státy v příslušných případech popíší, jak nástroje a 
opatření uvedené v příloze IVa přispívají k 
předcházení vzniku odpadů, a vyhodnotí 
užitečnost příkladů opatření uvedených v příloze 
IV nebo jiných vhodných opatření. Programy také 
popíší stávající opatření na předcházení vzniku 
odpadů a jejich příspěvek k předcházení vzniku 
odpadů. 
Účelem těchto cílů a opatření je přerušit závislost 
mezi hospodářským růstem a dopady na životní 
prostředí spojenými se vznikem odpadů. 

2a.  Členské státy v rámci svých programů 
předcházení vzniku odpadů přijmou zvláštní 
programy předcházení vzniku potravinového 
odpadu. 

§ 96 odst. 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,  

32008L009
8 
32018L085
1 

Čl. 28 odst. 
3 písm. d) a 
odst. 4 
 

d) v případě potřeby dostatečné informace o 
kritériích pro umístění s cílem určit místo a 
kapacitu budoucích zařízení sloužících k 
odstraňování odpadů nebo důležitých zařízení 
sloužících k využití odpadů; 
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c) opatření pro omezování znečišťování odpady 
odloženými mimo místa určená, 

d) kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení 
určených pro nakládání s odpady podporovaných 
z veřejných zdrojů, 

e) záměry na uzavření stávajících zařízení určených 
pro nakládání s odpady a záměry na potřebná 
zařízení určená pro nakládání s odpady, pokud je 
to s ohledem na plnění stanovených cílů 
nezbytné. 

4. Plán pro nakládání s odpady může při 
zohlednění zeměpisné situace a pokrytí oblasti, na 
niž se plán vztahuje, obsahovat: 
a) organizační aspekty spojené s nakládáním s 
odpady, včetně popisu rozdělení povinností mezi 
veřejné a soukromé subjekty provádějící nakládání 
s odpady  
b) hodnocení užitečnosti a vhodnosti použití 
ekonomických a dalších nástrojů pro řešení 
různých problémů spojených s odpady, a to s 
ohledem na potřebu zachovat hladké fungování 
vnitřního trhu 
c) využívání kampaní na zvyšování povědomí a 
poskytování informací široké veřejnosti nebo 
zvláštní skupině spotřebitelů 
d) znečištěná místa, která sloužila k odstraňování 
odpadů, a opatření k jejich sanaci 

§ 97 odst. 3 (3) 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 18 
měsíců ode dne změny podmínek.  
 

32008L009
8 

Čl. 30 odst. 
1 

1. Členské státy zajistí, aby byly plány pro 
nakládání s odpady a programy předcházení 
vzniku odpadů vyhodnoceny alespoň jednou za 
šest let a případně revidovány a ve vhodných 
případech též v souladu s články 9 a 11. 

§ 98 odst. 2 a 
3 

 (2) 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. 

 

32008L009
8 

Čl. 30 odst. 
1 
 
 
 
 
 
Čl. 31 

1.  Členské státy zajistí, aby byly plány pro 
nakládání s odpady a programy předcházení 
vzniku odpadů vyhodnoceny alespoň jednou za 
šest let a případně revidovány a ve vhodných 
případech též v souladu s články 9 a 11. 

 

Účast veřejnosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBB3FSPSL)



72 

 (3) Plán odpadového hospodářství kraje a 
jeho změny kraj zveřejní na portálu veřejné správy. 
Kopii plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho 
změny zašle kraj ministerstvu. 

 

Členské státy zajistí, aby příslušné zúčastněné 
subjekty a orgány a široká veřejnost měly možnost 
účastnit se vypracování plánů pro nakládání s 
odpady a programů předcházení vzniku odpadů a 
aby k nim měly přístup, jakmile budou stanoveny, v 
souladu se směrnicí 2003/35/ES nebo případně se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní 
prostředí ( 9 ). Plány a programy umístí na veřejně 
přístupnou internetovou stránku. 

§ 114, 115 a 
116 

Přestupky fyzických osob 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických 
osob 

 

32008L009
8 

 

 

 

 

 

 

 

32013R12
57 

 

 

32004R08
50 
 
 
 
 

Čl. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 22 
 
 
 
 
Čl. 13 
 
 
 
 

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření pro 
zákaz svévolného opuštění, nepovoleného 
ukládání nebo vypouštění odpadů a 
nekontrolovaného nakládání s nimi, včetně 
znečišťování odpadky. 

2.  Členské státy stanoví předpisy o sankcích 
použitelných v případě porušení této směrnice a 
přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. 

1.  Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za 
porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato 
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32010L007
5 
 
 
 
 
 
 
 
32006R10
13 

 
 
 
 
Čl. 79 
 
 
 
 
 
 
Čl. 50 

pravidla Komisi nejpozději do jednoho roku od 
vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně jí 
oznámí všechny jejich pozdější změny. 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této 
směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto 
stanovené sankce Komisi do 7. ledna 2013 a 
neprodleně jí oznámí všechny následné změny 
těchto ustanovení. 

1.  Členské státy stanoví předpisy pro sankce 
použitelné v případě porušení tohoto nařízení a 
přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musejí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí 
Komisi své vnitrostátní právní předpisy týkající se 
předcházení nedovoleným přepravám odpadů, 
jejich odhalování a sankcí za takové přepravy. 

§ 127 písm. e) Krajská hygienická stanice  
e) provádí kontrolu provozu zařízení určených pro 
nakládání s odpady z hlediska dodržování 
podmínek provozu vázaných na ochranu zdraví 
lidí a minimalizaci zdravotních rizik uvedených 
v provozním řádu. 

 

32008L009
8 

Čl. 34 1.  Zařízení nebo podniky, které zpracovávají 
odpady, zařízení nebo podniky, které na 
profesionálním základě zajišťují sběr nebo 
přepravu odpadů, zprostředkovatelé a obchodníci a 
zařízení a podniky, které jsou původci 
nebezpečných odpadů, podléhají náležitým 
pravidelným kontrolám prováděným příslušnými 
orgány. 

 

2.  Kontroly zaměřené na činnosti sběru a přepravy 
zahrnují původ, povahu, množství a místo určení 
shromážděných a přepravovaných odpadů. 
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§ 128 (1) Český statistický úřad plní povinnosti 
vyplývající pro Českou republiku z přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o statistice odpadů7). K plnění 
těchto povinností využívá údaje z hlášení zaslaných 
ministerstvu podle § 90 až 91. Za tímto účelem může 
vyzvat původce odpadů, k podání hlášení. 
 

(2) Český statistický úřad vyzve původce 
k podání hlášení o produkci a nakládání s odpady do 
konce kalendářního roku, za který je hlášení 
podáváno.  

32002R21
50 

Čl. 3 odst. 1 1.  Členské státy při splnění podmínek pro kvalitu a 
přesnost definovaných v souladu s druhým 
pododstavcem získávají údaje nezbytné k 
upřesnění charakteristik uvedených v přílohách I a 
II pomocí 

— průzkumů, 

— správních nebo jiných zdrojů, například 
povinnosti předkládat zprávy podle právních 
předpisů Společenství pro nakládání s odpady, 

— postupů statistického odhadu na základě 
náhodně odebraných vzorků nebo údajů odhadců v 
oblasti odpadů nebo 

— kombinací těchto způsobů. 

§ 129 odst. 1 
písm. a), b), 
c), d) a f) a 
odst. 2 

§ 129 
Inspekce 

(1) Inspekce 
  
a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, 

podnikajícími fyzickými osobami a obcemi 
dodržována ustanovení právních předpisů včetně 
přímo použitelných předpisů Evropské unie a 
rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech 
působnosti tohoto zákona s výjimkou oblastí, 
v nichž je podle § 142 odst. 1 písm. a) ke kontrole 
příslušný obecní úřad, a zda pověřené osoby 
dodržují stanovený způsob hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, 
 

32008L009
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Zařízení nebo podniky, které zpracovávají 
odpady, zařízení nebo podniky, které na 
profesionálním základě zajišťují sběr nebo 
přepravu odpadů, zprostředkovatelé a obchodníci a 
zařízení a podniky, které jsou původci 
nebezpečných odpadů, podléhají náležitým 
pravidelným kontrolám prováděným příslušnými 
orgány. 

 

2.  Kontroly zaměřené na činnosti sběru a přepravy 
zahrnují původ, povahu, množství a místo určení 
shromážděných a přepravovaných odpadů. 

                                                 
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002, o statistice odpadů. 
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b) nejméně jednou ročně kontroluje, jak původce 
odpadů z výroby oxidu titaničitého dodržuje 
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí 
ministerstva a jiných správních orgánů v oblasti 
odpadového hospodářství, 
 

c) zpracovává plány kontrol přepravy odpadů podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
přepravě odpadů16), 
 

d) kontroluje, zda je s odpady perzistentních 
organických znečišťujících látek nakládáno 
v souladu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o perzistentních organických 
znečišťujících látkách46) a zákonem, 
 

e) 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 
jiných právních předpisů8) v rozsahu nezbytně 
nutném pro ověření údajů v evidenci osob 
vedené podle § 19 odst. 1 provozovatelem 
zařízení určeného k nakládání s odpady; 
Ministerstvo vnitra poskytne údaje vždy 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, požádá-
li o to inspekce. 
 

f) kontroluje, zda jsou zařízení na recyklaci lodí 
provozována v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o recyklaci lodí50) a 
zákonem, 
 

32013R12
57 
 
 
 
32004R08
50 
 
 
 
32006R10
13 
 
 
 

Čl. 8 
 
 
 
Čl. 15 
 
 
 
 
Čl. 50 odst. 
2 
 
 
 
 

1.  Prohlídky lodí provádějí úředníci správního 
orgánu nebo jím pověřeného uznaného subjektu při 
zohlednění příslušných pokynů IMO. 

Každý členský stát jmenuje příslušný orgán nebo 
orgány odpovědné za správní úkoly požadované v 
tomto nařízení. Členský stát o takovém jmenování 
uvědomí Komisi nejpozději do tří měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost. 

2.  Prostřednictvím opatření k prosazování tohoto 
nařízení členské státy mimo jiné stanoví kontroly 
zařízení, podniků, zprostředkovatelů a obchodníků 
v souladu s článkem 34 směrnice 2008/98/ES a 
kontroly přeprav odpadů a souvisejícího využívání 
nebo odstraňování. 

                                                 
8) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
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g) vydává vyjádření v řízení o vydání povolení, že 
věc přestává být odpadem podle § 9 odst. 1, a 
v řízení o změně nebo zrušení tohoto povolení.  

(2) V rámci přeshraniční přepravy odpadů je 
inspekce oprávněna provádět kontroly na místě 
vzniku odpadu, u oznamovatele a příjemce a během 
přepravy ve spolupráci s Celním úřadem nebo Policií 
České republiky. Je oprávněna též provádět kontrolu 
dokladů podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o přepravě odpadů16) a podle tohoto zákona, 
fyzickou kontrolu odpadů a odebírat a analyzovat 
vzorky. Inspekce může ke kontrole prováděné v rámci 
přeshraniční přepravy odpadů přizvat ministerstvo. 

§ 130 (1) Celní úřad 
a)  kontroluje přepravu odpadů, 
b)  předává podněty ministerstvu k dalšímu postupu 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o přepravě odpadů16). 

(2) Při přepravě odpadů celní úřad kontroluje, 
zda je vozidlo označeno podle tohoto zákona. 

(3) Při přepravě nebezpečných odpadů celní 
úřad kontroluje také, zda 
a) odpad je vybaven dokladem podle tohoto zákona 

a  
b) odpad odpovídá údajům uvedeným v dokladu 

podle písmene a). 

(4) Při přeshraniční přepravě odpadů celní 
úřad kontroluje také, zda 
a) odpad je vybaven dokladem podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o přepravě 
odpadů16) nebo podle tohoto zákona,  

b) odpad odpovídá údajům uvedeným v dokladu 
podle písmene a), 

c) přepravované zboží, které není vybaveno 

32008L009
8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32006R10
13 
 

Čl. 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 50 odst. 
2 

1.  Zařízení nebo podniky, které zpracovávají 
odpady, zařízení nebo podniky, které na 
profesionálním základě zajišťují sběr nebo 
přepravu odpadů, zprostředkovatelé a obchodníci a 
zařízení a podniky, které jsou původci 
nebezpečných odpadů, podléhají náležitým 
pravidelným kontrolám prováděným příslušnými 
orgány. 

2.  Kontroly zaměřené na činnosti sběru a přepravy 
zahrnují původ, povahu, množství a místo určení 
shromážděných a přepravovaných odpadů. 

 

2.  Prostřednictvím opatření k prosazování tohoto 
nařízení členské státy mimo jiné stanoví kontroly 
zařízení, podniků, zprostředkovatelů a obchodníků 
v souladu s článkem 34 směrnice 2008/98/ES a 
kontroly přeprav odpadů a souvisejícího využívání 
nebo odstraňování. 
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dokladem podle písmene a), není odpadem a 
d) přeshraniční přeprava odpadu není v rozporu s 

přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
přepravě odpadů16) nebo tímto zákonem. 

§ 140 (1) Krajský úřad 
a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami a 

podnikajícími fyzickými osobami dodržována 
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí 
správních orgánů ve všech oblastech působnosti 
tohoto zákona s výjimkou oblastí, v nichž je podle 
§ 142 odst. 1 písm. a) ke kontrole příslušný 
obecní úřad, a zda pověřené osoby dodržují 
stanovený způsob hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů, 

32008L009
8 

Čl. 34 1.  Zařízení nebo podniky, které zpracovávají 
odpady, zařízení nebo podniky, které na 
profesionálním základě zajišťují sběr nebo 
přepravu odpadů, zprostředkovatelé a obchodníci a 
zařízení a podniky, které jsou původci 
nebezpečných odpadů, podléhají náležitým 
pravidelným kontrolám prováděným příslušnými 
orgány. 

2.  Kontroly zaměřené na činnosti sběru a přepravy 
zahrnují původ, povahu, množství a místo určení 
shromážděných a přepravovaných odpadů. 

§ 141 odst. 1 
písm. b) 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
a) kontroluje, jak jsou osobami dodržována 

ustanovení právních předpisů a rozhodnutí 
správních orgánů ve všech oblastech působnosti 
tohoto zákona s výjimkou oblastí, v nichž je podle 
§ 142 odst. 1 písm. a) ke kontrole příslušný 
obecní úřad, a zda pověřené osoby dodržují 
stanovený způsob hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů, 
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Čl. 34 1.  Zařízení nebo podniky, které zpracovávají 
odpady, zařízení nebo podniky, které na 
profesionálním základě zajišťují sběr nebo 
přepravu odpadů, zprostředkovatelé a obchodníci a 
zařízení a podniky, které jsou původci 
nebezpečných odpadů, podléhají náležitým 
pravidelným kontrolám prováděným příslušnými 
orgány. 

2.  Kontroly zaměřené na činnosti sběru a přepravy 
zahrnují původ, povahu, množství a místo určení 
shromážděných a přepravovaných odpadů. 

§ 142 odst. 1 (1) Obecní úřad a újezdní úřad 
a) kontroluje, zda právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby využívají systému zavedeného 
obcí pro nakládání s komunálním odpadem 
pouze na základě písemné smlouvy s obcí 
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Čl. 34 1.  Zařízení nebo podniky, které zpracovávají 
odpady, zařízení nebo podniky, které na 
profesionálním základě zajišťují sběr nebo 
přepravu odpadů, zprostředkovatelé a obchodníci a 
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a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzická 
osoba nakládá s komunálním odpadem 
v souladu s tímto zákonem, 
 

b) kontroluje, zda právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby mají zajištěno převzetí odpadu, 
který samy nezpracují v souladu s tímto 
zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného 
druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona, 

zařízení a podniky, které jsou původci 
nebezpečných odpadů, podléhají náležitým 
pravidelným kontrolám prováděným příslušnými 
orgány. 

2.  Kontroly zaměřené na činnosti sběru a přepravy 
zahrnují původ, povahu, množství a místo určení 
shromážděných a přepravovaných odpadů. 

Příloha č. 1 Cíle odpadového hospodářství 
1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému 
použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 
55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů 
vyprodukovaných na území České republiky. 
2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému 
použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 
60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů 
vyprodukovaných na území České republiky. 
3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému 
použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 
65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů 
vyprodukovaných na území České republiky. 
4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a 
následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti 
komunálních odpadů vyprodukovaných na území 
České republiky. 
5. Energeticky využívat v roce 2035 a následujících 
nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních 
odpadů vyprodukovaných na území České republiky; 
toto množství může být navýšeno o rozdíl mezi 
množstvím komunálních odpadů, které mohly být 
uloženy na skládku podle bodu 4 a skutečným 
množstvím komunálních odpadů uložených na 
skládku.  
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Čl. 11 odst. 
2 c) až e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 5 odst. 5 
 
 
 
 
 

c) zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k 
opětovnému použití a recyklace komunálního 
odpadu nejméně na 55 % hmotnosti; 

d) zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k 
opětovnému použití a recyklace komunálního 
odpadu nejméně na 60 % hmotnosti; 

e) zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k 
opětovnému použití a recyklace komunálního 
odpadu nejméně na 65 % hmotnosti. 

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby se množství skládkovaného 
komunálního odpadu snížilo do roku 2035 na 10 % 
(hmotnostních) nebo méně z celkového množství 
vzniklého komunálního odpadu. 
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Příloha č. 3 Náležitosti žádosti o povolení a povolení provozu 
zařízení určeného pro nakládání s odpady, žádosti o 
souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, 
žádosti o povolení provozu skládky odpadů, žádosti o 
povolení a povolení k obchodování s odpady a zprávy 
o revizi 
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Čl. 23 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Členské státy vyžadují, aby všechny zařízení 
nebo podniky, které plánují provádět zpracování 
odpadů, získaly povolení od příslušného orgánu. 

Tato povolení stanoví přinejmenším: 

a) druhy a množství odpadů, které je možné 
zpracovávat; 

b) technické a jiné požadavky týkající se dotyčného 
místa, a to pro každý druh povolené činnosti; 

c) bezpečnostní a preventivní opatření, jež je třeba 
přijmout; 

d) postup, jenž je třeba použít pro každý druh 
činnosti; 

e) nezbytné činnosti v oblasti sledování a kontroly; 

f) nezbytná ustanovení o ukončení provozu a 
následné péči. 

Žádost o povolení 

Členské státy přijmou opatření, aby žádost o 
povolení k provozování skládky obsahovala 
alespoň následující údaje: 

a) identifikační údaje o žadateli, a pokud se jedné o 
dvě různé osoby, i o provozovateli; 

b) popis druhů ukládaných odpadů a jejich 
celkového množství; 

c) navrhovaná kapacita skládky; 

d) popis místa, včetně hydrogeologických a 
geologických poměrů; 
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Čl. 9 
 

e) navrhované postupy pro předcházení znečištění 
a jeho omezování; 

f) návrh plánu provozování skládky, monitorování a 
její kontroly; 

g) návrh plánu postupu uzavírání a následné péče 
o uzavřenou skládku; 

h) pokud se požaduje posouzení dopadů podle 
směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 
1985 o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí ( 3 ), uvádí 
se informace poskytnuté investorem v souladu s 
článkem 5 této směrnice; 

i) finanční jistina žadatele nebo jakýkoli jiný 
ekvivalent požadovaný v čl. 8 písm. a) bodu iv. 

Po kladném vyřízení žádosti o povolení jsou tyto 
informace dány k dispozici příslušným 
vnitrostátním orgánům a příslušným orgánům 
Společenství z oblasti statistiky, pokud je požadují 
pro statistické účely. 

Obsah povolení 

S cílem upřesnit a doplnit ustanovení článku 9 
směrnice 75/442/EHS a článku 9 směrnice 
96/61/ES musí povolení pro skládku obsahovat 
alespoň následující údaje: 

a) kategorie skládky; 

b) seznam stanovených druhů odpadů a celkové 
množství odpadů, jejichž uložení na skládce je 
povoleno; 
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c) požadavky, kterým musí odpovídat příprava na 
zřízení skládky, ukládání odpadů na skládky a 
postupy pro monitorování a kontrolu, včetně 
intervenčních plánů (příloha III bod 4. B), jakož i 
prozatímní požadavky týkající se operací 
spojených s uzavřením skládky a následnou péčí o 
skládku po ukončení provozu; 

d) povinnost žadatele podávat příslušnému orgánu 
nejméně jednou ročně hlášení o druzích a množství 
uložených odpadů a o výsledcích programu 
monitorování podle článků 12 a 13 a přílohy III. 

Příloha č. 4 Seznam zařízení na využití odpadu, která mohou být 
provozována bez povolení provozu zařízení 
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Čl. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 25 

Výjimky z povinnosti získat povolení 

 

Členské státy mohou udělit zařízením nebo 
podnikům výjimku z povinnosti podle čl. 23 odst. 1 
za tyto činnosti: 

a) odstraňování jejich vlastních nikoliv 
nebezpečných odpadů v místě původu; nebo 

b) využívání odpadů. 

Podmínky pro udělování výjimek 

1.  Pokud členský stát hodlá povolit výjimku v 
souladu s článkem 24, stanoví ohledně každého 
druhu činnosti obecná pravidla určující druhy a 
množství odpadů, na které se výjimka vztahuje, a 
použitý způsob jejich zpracování. 

Tato pravidla jsou navržena tak, aby zajistila 
zpracování odpadu v souladu s článkem 13. V 
případě odstraňování odpadů uvedeného v čl. 24 
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písm. a) by měla uvedená pravidla zohlednit 
nejlepší dostupné techniky. 

2.  Vedle obecných pravidel podle odstavce 1 
členské státy stanoví konkrétní podmínky pro 
udělování výjimek v případě nebezpečných 
odpadů, včetně druhů činnosti, jakož i další 
nezbytné podmínky pro provádění různých 
způsobů využití odpadu, a případně limitní hodnoty 
obsahu nebezpečných látek v odpadech a limitní 
hodnoty emisí. 

Příloha č. 5 Způsoby využívání odpadu a úpravy a skladování 
odpadu před jeho využitím 
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Příloha II ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ 

Příloha č. 6 Způsoby odstraňování odpadu a úpravy a skladování 
odpadu před jeho odstraněním 
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Příloha I ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ 

Příloha č. 7 Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro 
její výpočet 
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Poznámka 
č. 8 

Zahrnuje zařízení pro spalování, která 
zpracovávají pevný komunální odpad, pouze 
pokud se jejich energetická účinnost rovná nebo je 
vyšší než: 

— 0,60 pro zařízení v provozu povolená v souladu 
s použitelnými právními předpisy Společenství 
před 1. lednem 2009, 

— 0,65 pro zařízení povolená po 31. prosinci 
2008, 

za použití následujícího vzorce: 

Energetická účinnost = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × 
(Ew + Ef)) 

přičemž: 
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Ep se rozumí roční množství vyrobené energie ve 
formě tepla nebo elektřiny. Vypočítá se tak, že se 
energie ve formě elektřiny vynásobí faktorem 2,6 a 
teplo vyrobené pro komerční využití faktorem 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 vypočtené s použitím 
výhřevnosti odpadů (GJ/rok) 

Ei se rozumí roční dodaná energie bez Ew a Ef 
(GJ/rok) 

0,97 je činitelem k započtení energetických ztrát v 
důsledku vzniklého popela a vyzařování. 

Tento vzorec se použije v souladu s referenčním 
dokumentem o nejlepších dostupných technikách 
pro spalování odpadů. 

 
 
 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32008L0098 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. 

32010L0075 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 
24. listopadu 2010 o průmyslových emisích. 

31996L0059 Směrnice Rady ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných 
bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT). 

32018L0851 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. 
května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech. 
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32018L0850 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. 
května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 

32010L0075 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 
listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a 
omezování znečištění). 

32013R1257 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. 

31999L0031 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, 
ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 1882/2003/ES, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 1137/2008/ES a směrnice Rady 
2011/97/EU. 

31986L0278 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního 
prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v 
zemědělství, ve znění směrnice Rady 91/692/EHS, nařízení Rady 
807/2003/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 219/2009/ES. 

32006R1013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. 
června 2006 o přepravě odpadů. 

32002R2150 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. 
listopadu 2002 o statistice odpadů. 
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