
1 
 

II. 
Návrh 

 
VYHLÁŠKA 

 
ze dne …2020,  

 
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává 

být odpadem 
 
 Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 8 
odst. 2 a § 9 odst. 7 zákona č. …/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“): 
 

 
§ 1 

 
Předmět úpravy 

 
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví  
 

a) konkrétní účel, ke kterému smí být znovuzískaná asfaltová směs jako vedlejší produkt 
využívána,  

b) povolený postup zpracování znovuzískané asfaltové směsi, která je vedlejším produktem, 

c) kvalitativní kritéria, která zajistí, že při nakládání se znovuzískanou asfaltovou směsí, která 
je vedlejším produktem, nedojde k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví, 

d) znovuzískanou asfaltovou směs a asfaltovou směs, které přestávají být odpadem, 

e) konkrétní účel, ke kterému smí být znovuzískaná asfaltová směs, která přestane být 
odpadem, využívána, 

f) požadavky na znovuzískanou asfaltovou směs vstupující do procesu recyklace nebo využití, 
ze kterých vznikne znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs, které přestávají být 
odpadem, 

g) kvalitativní kritéria, která musí znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs splnit, 
aby přestala být odpadem, 

h) požadavky na vzorkování a zkoušení, 

i) náležitosti průvodní dokumentace. 

 
CELEX 32008L0098 
CELEX 32018L0851 
 

§ 2 
 

Definice 
 
 Pro účely této vyhlášky se rozumí 
 

                                                      
1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a 

o zrušení některých směrnic. 
 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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a) asfaltovou směsí homogenní směs složená z přírodního nebo umělého kameniva, fileru, 
silničního nebo modifikovaného asfaltového pojiva a dalších přísad, příměsí a složek, které se 
používají k její výrobě; asfaltovou směsí se nerozumí prolévané vrstvy dopravních staveb, k 
jejichž výrobě se používala nebo používají asfaltová nebo dehtová pojiva, 

b) znovuzískanou asfaltovou směsí asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným 
způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch. 

 
§ 3 

 
Podmínky pro znovuzískanou asfaltovou směs 

 
 (1) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 
je vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, pokud splňuje následující upřesňující 
kritéria: 
 
a) není znečištěna jinými látkami než těmi, které se používají k její výrobě, pokládce, nebo při 
běžném provozu; toto znečištění je přípustné, pokud neohrožuje možnost využití 
znovuzískané asfaltové směsi způsobem, který je v souladu s touto vyhláškou, 
 
b) použije se výhradně způsobem stanoveným pro příslušnou kvalitativní třídu v § 4, 5 nebo 
6, a 
 
c) pro konkrétní způsob použití celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků ve 
znovuzískané asfaltové směsi nepřesáhne celkové množství stanovené pro příslušnou 
kvalitativní třídu znovuzískané asfaltové směsi v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.  
 

(2) V případě znovuzískané asfaltové směsi z konstrukční vrstvy pozemních 
komunikací, letištních ploch, manipulačních ploch, skladovacích ploch nebo dalších 
dopravních ploch, která byla prokazatelně vybudována po 1. lednu 2000, nemusí být 
provedeno vzorkování a zkoušení. V takovém případě je tato znovuzískaná asfaltová směs 
pro účely této vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-
T3. Pokud se nejedná o případ podle věty první a není provedeno vzorkování a zkoušení podle 
§ 7 a 8, je asfaltová směs pro účely této vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou 
směs kvalitativní třídy ZAS-T4. 
 

(3) Pokud se při vzorkování a zkoušení zjistí, že jednotlivé vrstvy naplňují podmínky 
pro zařazení do různých kvalitativních tříd a tyto jednotlivé vrstvy nejsou vybourány odděleně, 
zařazuje se znovuzískaná asfaltová směs do kvalitativní třídy podle vrstvy s nejvyšším 
obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků. 
 

(4) Aby bylo možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, 
musí být vzorkování a zkoušení v souladu s požadavky zákona a § 7 a 8 této vyhlášky 
provedeno před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové 
směsi, pokud tato vyhláška neumožňuje zařazení znovuzískané asfaltové směsi bez 
vzorkování. 

 
(5) Znovuzískaná asfaltová směs přestává být odpadem v okamžiku, kdy splnění 

požadavků na celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků je prokázáno 
vzorkováním a zkoušením, která byla provedena v souladu se zákonem a § 7 a 8 této vyhlášky 
a je vypracována průvodní dokumentace v souladu s požadavky § 10. 

 
(6) Asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být 

odpadem v okamžiku, kdy byla dokončena její výroba, pokud je zřejmé, že byly splněny 
požadavky této vyhlášky. 
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§ 4 
 

 Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-
T2 

 
 (1) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se 
nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo drcená znovuzískaná 
asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze zařízení na využití 
odpadu přestává být odpadem, pokud 
 
a) se použije výhradně některým z dále uvedených způsobů: 
 
1. výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena, 
 
2. nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo obdobné 
dopravní plochy, 
 
3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy, 
 
4. konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati, 
 
5. nestmelená konstrukční vrstva polních nebo lesních cest, 
 
6. hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo obdobné 
dopravní plochy či konstrukce železniční trati, 
 
7. zásypy nezpevněných krajnic nebo středních dělících pásů pozemních komunikací a 
 
b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T2, nepoužije 
se v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního 
zdroje2. 
 

(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se 
dále nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se použije v technologii recyklace 
na místě a v případě znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T2 se nepoužije v 
nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje2). 
 

(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 v podobě 
asfaltových ker se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její 
předání do obalovny asfaltových směsí, kde se použije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za 
horka, za tepla nebo za studena. 
 

§ 5 
 

 Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-
T4 

 

                                                      
2) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
§ 21 a 22 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon). 
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 Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestává 
odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se použije v technologii recyklace za studena na 
místě, a to při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu 
samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem. Použití pouze hydraulického 
pojiva není v takových případech přípustné. 
 

§ 6 
 

Kritéria pro asfaltovou směs vyrobenou z odpadní znovuzískané asfaltové směsi 
 

 Asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být 
odpadem, pokud 

a) vstupní znovuzískaná asfaltová směs není znečištěna jinými látkami než těmi, které se 
používají k její výrobě, pokládce nebo při běžném provozu; znečištění nesmí ohrozit kvalitu 
vyráběné asfaltové směsi, ani zvýšit celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, 

b) celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků ve vstupní znovuzískané asfaltové 
směsi odpovídá nejvýše hodnotám v kvalitativní třídě ZAS-T3 a 

c) celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v rozsahu podle tabulky č. 2 přílohy 
č. 1 k této vyhlášce ve vyrobené asfaltové směsi nepřekročí hodnotu 25 mg/kg v sušině; 
splnění této podmínky se prokazuje způsobem vymezeným v provozním řádu zařízení. 

 

§ 7 
 

Provádění vzorkování 
 
 (1) Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou zkušebních 
vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která má být 
v rámci stavebních prací odstraněna.  
 
 (2) Minimální počet odebraných vzorků ve vztahu k diagnostickým průzkumem 
posuzované, opravované či obnovované ploše stavby, která bude vybourávána, je stanoven 
v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce. 
 
 (3) Minimální počet odebraných vzorků z již vybourané znovuzískané asfaltové směsi 
je stanoven v tabulce č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce. 
 
 (4) Požadavky na způsob provedení odběru vzorků jsou stanoveny v bodech 1 a 2 
přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
 

§ 8 
 

Laboratorní zkoušky  
 

 (1) Požadavky na přípravu zkušebních vzorků pro stanovení polycyklických 
aromatických uhlovodíků jsou stanoveny v bodech 1 a 3 přílohy č. 3 k této vyhlášce. 
 

(2) Při laboratorních zkouškách musí být dodržen rozsah stanovovaných 
polycyklických aromatických uhlovodíků uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

 
(3) Požadavky na provádění laboratorních zkoušek jsou stanoveny v bodě 4 přílohy č. 

3 k této vyhlášce. 
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 (4) V případě, že se k určitému množství nebo vrstvě znovuzískané asfaltové směsi 
vztahuje více vzorků, je celé množství nebo vrstva reprezentováno vzorkem s nejvyšším 
obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků. V případě více vzorků odebraných z jedné 
vrstvy jedné diagnostickým průzkumem posuzované, opravované či obnovované plochy se 
nepřihlíží k počtu vzorků z celkového souboru vzorků podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce přesahujících horní limit pro zařazení do dané kvalitativní třídy, pokud žádný ze 
vzorků nepřesáhne dvojnásobnou hodnotu horního limitu obsahu polycyklických aromatických 
uhlovodíků pro danou kvalitativní třídu.  
 

§ 9 
 

Průvodní dokumentace 
 
 (1) Průvodní dokumentace znovuzískané asfaltové směsi, která je vedlejším 
produktem nebo která přestala být odpadem, obsahuje následující údaje a dokumenty: 
 
a) identifikace osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako vedlejší produkt 
nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem, 
 
b) údaj o tom, zda se jedná o vedlejší produkt nebo znovuzískanou asfaltovou směs, která 
přestala být odpadem, 
 
c) místo vzniku znovuzískané asfaltové směsi, která je vedlejším produktem, a to alespoň číslo 
pozemní komunikace a kilometr nebo adresu místa vybourání, nebo údaj o zařízení, ve kterém 
přestala být znovuzískaná asfaltová směs odpadem, a to alespoň adresa a identifikační číslo 
zařízení, 
 
d) kvalitativní třída znovuzískané asfaltové směsi a celkový obsah polycyklických 
aromatických uhlovodíků, 
 
e) množství znovuzískané asfaltové směsi, ke které se průvodní dokumentace vztahuje, 
 
f) výčet způsobů použití, která jsou pro danou znovuzískanou asfaltovou směs přípustná dle 
této vyhlášky, 
 
g) podpis osoby, nebo zástupce osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako 
vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem, a 
 
h) protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, nebo kopie těchto 
protokolů, pokud je držitelem znovuzískané asfaltové směsi jiná osoba, než která ji zařadila 
jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem. 
 
 (2) Při použití znovuzískané asfaltové směsi v technologii recyklace za studena na 
místě se za průvodní dokumentaci považuje stavební dokumentace, ze které vyplývá, že se 
v daném případě jedná o tuto technologii.   
 
 (3) V případě nově vyrobené asfaltové směsi je dostačující jakákoli dokumentace, ze 
které vyplývá, v jakém zařízení určeném pro nakládání s odpadem byla asfaltová směs 
vyrobena, a podíl odpadní znovuzískané asfaltové směsi.  
 

§ 10 
 

Účinnost 
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 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
 
 
 

Ministr životního prostředí: 
 
 

Ministr průmyslu a obchodu: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2020 Sb. 
 

Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) 
 

Tabulka č. 1 
Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) pro kvalitativní třídy 
znovuzískaných asfaltových směsí ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 
 
 

Celkové obsahy 

parametru 
Jednotka 

Kvalitativní třída  

ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4 

Celkové množství 

polycyklických 

aromatických 

uhlovodíků (PAU) 

mg/kg 

suš. ≤12 12<x≤25 25<x≤300 >300 

 

 
Tabulka č. 2  
 Rozsah stanovovaných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)  
 

Název CAS 

Naftalen 91-20-3 

Fenanthren 85-01-8 

Anthracen 120-12-7 

Fluoranthen 206-44-0 

Pyren 129-00-0 

Benzo(a)antracen (BaA) 56-55-3 

Chrysen 218-01-9 

Benzo(b)fluoranten (BpFA)  205-99-2 

Benzo(k)fluoranten  207-08-9 

Benzo(a)pyren (BaP)  50-32-8  

Indeno[1,2,3-cd]pyren 193-39-5 

Benzo(g,h,i)perylen 191-24-2 

 
 
Tabulka č. 3 
Počet vzorků překračujících horní limit dané kvalitativní třídy v celkovém souboru vzorků jedné 
vrstvy jedné posuzované plochy  
 

Celkový počet vzorků Přípustný počet vzorků s vyšším obsahem PAU 

4 – 7 1 

8 - 16 2 

17 - 28 3 

29 - 40 4 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2020 Sb. 
 

Minimální počty odebraných vzorků 
 
Tabulka č. 1  
 
Minimální počty vzorků ve vztahu k diagnostickým průzkumem posuzované, opravované či 
obnovované ploše stavby 
 
 

Typ vzorku 

Vztažná 

plocha* 

/ m2/ 

Minimální počet 

vzorků 

Minimální počet 

dílčích vzorků 

Směsný vzorek**  10 000 1 4 

 

* Vztažná plocha je maximální plocha, kterou může reprezentovat jeden vzorek. 
**Směsný vzorek vznikne smíšením z dílčích vzorků, z tohoto vzorku je po homogenizaci a 
zmenšení kvartací odebírán laboratorní vzorek, přičemž dílčí vzorek může reprezentovat 
plochu nejvýše 5 000 m2.  
 
 
Tabulka č. 2 
 
Minimální počet odebraných vzorků z již vybourané znovuzískané asfaltové směsi 
 
 

Typ vzorku 
Množství*** 

/ t / 

Minimální počet 

vzorků 

Minimální počet 

dílčích vzorků 

Směsný vzorek****  5 000 1 10 

 

***Množství znovuzískané asfaltové směsi v tunách, které může reprezentovat jeden vzorek. 
 
****Směsný vzorek vznikne smíšením z dílčích vzorků, z tohoto vzorku je po homogenizaci a 
zmenšení kvartací odebírán laboratorní vzorek, přičemž dílčí vzorek může reprezentovat 
nejvýše 500 t znovuzískané asfaltové směsi. 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2020 Sb. 

 
 

Podrobnosti provádění odběru vzorků, jejich úpravu a provádění zkoušek 
 
1. Odběr vzorku a příprava vzorku z diagnostickým průzkumem posuzované, opravované či 
obnovované plochy. 
 
Dílčí vzorek z pozemní komunikace či jiné dopravní plochy má vždy podobu jádrového vývrtu. 
Minimální průměr jádrového vývrtu je 100 mm nebo větší (dle ČSN EN 12697-27, kapitola 
4.7.2). 
Při přípravě laboratorního vzorku se jádrové vývrty v případě potřeby rozdělí na jednotlivé 
vrstvy postupem v souladu s odborně uznávanými metodami; rozdělení je provedeno správně, 
pokud je postup v souladu s ČSN 73 6160, kap. 7.3; a následně vysuší v sušárně s nucenou 
cirkulací při teplotě cca 60 - 65 °C po dobu alespoň 2 hodin. Nahřáté části vývrtů (jednotlivé 
dílčí vzorky) se ručně nebo s použitím granulátoru rozdrobí na hrubé částice a shluky, přičemž 
největší rozměr shluků může být do 6 mm v souladu s odborně uznávanými metodami; 
rozdrobení je provedeno správně, pokud je postup v souladu s ČSN EN 12697-5, čl. 8, to se 
netýká nastavení teploty. Při rozdrobení používat co nejnižší možnou teplotu, aby nebyl 
ovlivněn obsah PAU v připravovaném vzorku.  
 
Z takto upravené asfaltové směsi se připraví souhrnný vzorek, ze kterého se následným 
dělením nebo kvartováním postupem v souladu s odborně uznávanými metodami se získá 
směsný zkušební vzorek o minimální hmotnosti (g) - 50krát D, kde D (mm) je max. zrno 
kameniva v asfaltové směsi. Postup dělení nebo kvartování je proveden správně, pokud je 
v souladu s ČSN EN 12697-28. 
 
2. Odběr vzorku z vybourané znovuzískané asfaltové směsi 
 
Odběr vzorku se provede v souladu s technickou normou ČSN EN 14899 a v souladu s dalšími 
obecně uznávanými metodami. Postup odběru je považován za správný, pokud je v souladu 
s TNI CEN/TR 15310-2, kap.12.3. Objem odebraného dílčího vzorku se řídí velikostí 
maximálního (horního) zrna kameniva použitého ve znovuzískané asfaltové směsi podle 
tabulky č. 1. 

 
Tabulka č. 1 
 
Minimální objem dílčích vzorků v závislosti na velikosti maximálního (horního) zrna kameniva 
použitého ve znovuzískané asfaltové směsi. 
 

Maximální zrno kameniva (D) 

mm 

Hmotnost dílčího vzorku 

kg 

≤ 16 

> 16 

2,0 

3,0 

 
 
Příprava laboratorního vzorku ze směsného vzorku se provede v souladu s technickou normou 
ČSN EN 932-1, postupy uvedenými v kapitole 9, minimální hmotnost laboratorního vzorku je 
stanovena dle ČSN EN 12697-5, čl. 7.2. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBUFE5CYV)



10 
 

 
3. Další požadavky na přípravu vzorků  
 
Příprava analytických vzorků pro analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků se provede 
z celého zkušebního vzorku (vícefázové mletí/drcení doprovázené homogenizací a 
zmenšováním vzorku až po kontrole předepsané zrnitosti nebo namletí/nadrcení celého 
množství na přímo předepsanou zrnitost, následná homogenizace a teprve pak zmenšování 
vzorku). Před rozemletím/mechanickým rozdrcením je vhodné vzorek napřed kryogenně 
zmrazit nebo podchladit suchým ledem. 
 
4. Požadavky na provádění laboratorních zkoušek 
 
Analýza se provede na vzorku materiálu s takovou jemností mletí, aby normovým sítem 1,0 
mm propadlo nejméně 95 % vzorku. Laboratoř musí ve svém standardním operačním postupu 
mít zahrnutu kontrolu jemnosti mletí a kontrolu zrnitosti musí provést podle ní. 
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