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                   V. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 
 

 

 

 

Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s 

odpady 

 

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 
Směrnice Rady 87/217/EHS z 19.3.1987 o prevenci a snižování znečišťování 
životního prostředí azbestem 
Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování 
polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) 
SMĚRNICE RADY 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 
2006 o přepravě odpadů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 660/2014 ze dne 15. května 2014. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 
2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 
 

Obsah 

§ 1 Předmět úpravy 
 
Tato vyhláška zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie1) zároveň 

32018L0850  
 
 
 

Čl. 2 odst. 1 
 
 
 

Provedení ve vnitrostátním právu 
 
1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

 
1) 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, nařízení Evropského parlamentu a Rady 219/2009/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/853. 
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, nařízení Rady 807/2003/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853.  
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.  
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navazuje na přímo použitelné předpisy 
Evropské unie2) a upravuje 

 
 
 
 
 
 
 
31999L0031 

 
 
 
 
 
 
 
Čl. 18 odst. 
2 

směrnicí do 5. července 2020. Neprodleně o nich 
uvědomí Komisi. 
 
Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v 
oblasti působnosti této směrnice. 
 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 2 písm. a) a) inertním odpadem odpad, který 
nemá nebezpečné vlastnosti a u 
něhož za normálních 
klimatických podmínek 
nedochází k žádným 
významným fyzikálním, 
chemickým nebo biologickým 
změnám; inertní odpad nehoří 
ani jinak chemicky či fyzikálně 
nereaguje, nepodléhá 
biologickému rozkladu ani 
nezpůsobuje rozklad jiných 
látek, s nimiž přichází do styku, 
a to způsobem, který ohrožuje 

31999L0031 Čl. 2 písm. 
e) 

e) „inertními odpady“ rozumějí odpady, které 
nepodléhají žádným fyzikálním, chemickým nebo 
biologickým změnám. Inertní odpady se nerozkládají, 
nehoří a nejsou fyzikálně ani chemicky reaktivní, 
nejsou biologicky rozložitelné a nenarušují jiné látky, 
se kterými jsou ve styku, způsobem schopným 
vyvolat znečištění životního prostředí nebo poškodit 
lidské zdraví. Celkové množství vznikajících 
průsakových vod a obsah znečišťujících látek v 
odpadech stejně jako ekotoxicita průsakových vod 
musejí být zanedbatelné, zejména pak nesmějí 
poškozovat jakost povrchových a/nebo podzemních 
vod; 
 

 
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, směrnice Rady 2011/97/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850.  
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, směrnice Komise 2015/1127/EU, nařízení Rady (EU) 2017/997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). 
 
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, v platném znění. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách. 
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nebo poškozuje lidské zdraví 
nebo životní prostředí nebo který 
vede k překročení limitů 
znečišťování stanovených 
zvláštními právními předpisy3); 
směsné odpady nejsou inertním 
odpadem, 

§ 2 písm. j) j) odpady vzniklými při spalování 
nebezpečných odpadů jakékoliv kapalné 
nebo pevné odpady včetně popela, 
strusky, popílku a zachyceného prachu z 
odlučovačů a filtrů, reakčních produktů z 
čištění plynu, kalu z čištění odpadních 
vod, použitých katalyzátorů a použitého 
aktivního uhlí, které vznikají při procesu 
spalování nebezpečných odpadů. 
 

32010L0075 Článek 43 
 

Definice zbytku 
Pro účely této kapitoly se "zbytkem" rozumí jakýkoli 
kapalný či pevný odpad, jenž vzniká v zařízení na 
spalování odpadu či v zařízení na spoluspalování 
odpadu. 

§ 3 odst. 2 (2) Vlivy zařízení určeného pro 
nakládání s odpady a jejich dopady na 
životní prostředí a pracovní prostředí 
musí být identifikovány a omezeny na 
nejnižší možnou míru v souladu se 
stávajícími technickými poznatky. Vlivy 
podle věty první a odpovídající opatření 
musí být popsány v provozním řádu.  

  

 

32010L0075 Článek 52, 
odst. 1 
 

Dodávka a příjem odpadu 
1. Provozovatel zařízení na spalování odpadu nebo 
zařízení na spoluspalování odpadu musí učinit 
všechna opatření týkající se dodávky a příjmu odpadu 
s cílem předcházet v co nejvyšší možné míře 
znečišťování ovzduší, půdy a povrchových i 
podzemních vod, jakož i jiným negativním dopadům 
na životní prostředí, obtěžování zápachem a hlukem 
a přímým ohrožením lidského zdraví nebo je 
maximálně omezovat. 

§ 10 odst. 1 Technické požadavky na skládky  
 

31999L0031 
 

Čl. 8 písm. 
a) bod 1 

projekt skládky vyhovuje požadavkům směrnice 
včetně příloh 

 
3) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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 (1) Technické požadavky na 
skládky odpadů včetně podmínek pro 
jejich umístění, technické zabezpečení 
jejich provozu, těsnění, a podmínek pro 
jejich uzavření a rekultivaci a požadavky 
na jejich monitorování musí splnit 
požadavky technických norem ČSN 83 
8030 Skládkování odpadů - Základní 
podmínky pro navrhování a výstavbu 
skládek ze dne 1. října 2018, ČSN 83 
8032 Skládkování odpadů - Těsnění 
skládek ze dne 1 července 2018, ČSN 
83 8033 Skládkování odpadů - 
Nakládání s průsakovými vodami ze 
skládek ze dne 1. července 2018, ČSN 
83 8034 Skládkování odpadů - odplynění 
skládek ze dne 1. září 2018, ČSN 83 
8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a 
rekultivace skládek ze dne 1. července 
2018 a ČSN 83 8036 Skládkování 
odpadů - Monitorování skládek ze dne 1. 
července 2018.  

 
 
31999L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31999L0031 
 
 
31999L0031 

 
 
Čl. 13 písm. 
d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha I 
 
 
Příloha III 
 

 
 
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. 
 
 
 
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA VŠECHNY 
KATEGORIE SKLÁDEK 
 
POSTUPY KONTROLY A MONITOROVÁNÍ V DOBĚ 
PROVOZU A NÁSLEDNÉ PÉČE 

§ 10 odst. 2 (2) Skládky se dělí podle technického 
zabezpečení na skupiny:  
  
a) skupina S-inertní odpad - určená 
výhradně pro inertní odpady; pro účely 
evidence a ohlašování odpadů a 
zařízení se skládky této skupiny označují 
S-IO;  
  
b) skupina S-ostatní odpad - určená pro 
odpady kategorie ostatní odpad; pro 
účely evidence a ohlašování odpadů a 

31999L0031 
 
 
 
 
 
 
 
31999L0031 
 
 
 

Čl. 4 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 6 písm. 
c) 

Každá skládka je zařazena do jedné z následujících 
kategorií: 
– skládky nebezpečných odpadů, 
– skládky odpadů neklasifikovaných jako 
nebezpečné, 
– skládky inertních odpadů. 
 

 

c) skládky odpadů neklasifikovaných jako 
nebezpečné mohly být používány pro: 
i) komunální odpad; 
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zařízení se skládky této skupiny označují 
S-OO; tato skupina se dále dělí na 
podskupiny:  

1. S-OO1 - skládky nebo sektory skládek 
určené pro ukládání odpadů kategorie 
ostatní odpad s nízkým obsahem 
organických biologicky rozložitelných 
látek, odpadů obsahujících azbest a 
odpadů na bázi sádry;  

2. S-OO3 - skládky nebo sektory skládek 
určené pro ukládání odpadů kategorie 
ostatní odpad včetně odpadů s 
podstatným obsahem organických 
biologicky rozložitelných látek, odpadů, 
které nelze hodnotit na základě jejich 
vodného výluhu, a odpadů obsahujících 
azbest; na tyto skládky nebo sektory 
nesmějí být ukládány odpady na bázi 
sádry;  

  
c) skupina S-nebezpečný odpad - 
určená pro nebezpečné odpady; pro 
účely evidence a ohlašování odpadů a 
zařízení se skládky této skupiny označují 
S-NO.  
 

 
 

ii) odpady neklasifikované jako nebezpečné 
nezávisle na jejich původu, které odpovídají kritériím 
pro přijetí na skládku odpadů neklasifikovaných jako 
nebezpečné, stanoveným v souladu s přílohou II; 
iii) stabilní a nereaktivní odpady (například 

zpevněné nebo vitrifikované), jejichž chování, pokud 

jde o průsakovou vodu, je stejné jako u odpadů 

neklasifikovaných jako nebezpečné, uvedených v 

bodě ii) a které vyhovují požadovaným kritériím pro 

přijetí na skládku stanoveným v souladu s přílohou II. 

Tyto nebezpečné odpady nelze ukládat do prostor 

určených pro biologicky rozložitelné odpady 

neklasifikované jako nebezpečné; 

§ 11  Podmínky ukládání odpadů na 
skládku 

 

   (1) Před uložením 
odpadů na skládku musí být zvolen 
takový způsob úpravy, případně 
kombinace způsobů úpravy, který 
zajistí nejnižší možný dopad 

31999L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 6 písm. 
a) 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy přijmou opatření, aby: 

a)  odpady byly ukládány na skládku pouze po 
předchozí úpravě. Toto ustanovení nelze 
vztahovat na inertní odpady, u kterých není 
úprava technicky proveditelná nebo na jakékoli 
jiné odpady, u nichž taková úprava nepřispívá k 
naplnění cílů této směrnice stanovených v článku 
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uložených odpadů na životní 
prostředí a lidské zdraví. To 
v případě nebezpečných odpadů 
znamená, pokud je to technicky 
možné, odstranění nebezpečných 
vlastností.  

(2) Způsoby a postupy úpravy 
odpadů, které se považují za úpravu 
odpadů před jejich uložením na 
skládku, jsou uvedeny v příloze č. 8 
k této vyhlášce. V případě směsných 
komunálních odpadů se za úpravu 
odpadů před jejich uložením na 
skládku považuje případ, kdy 
původce odpadu zajistil při jejich 
soustřeďování vytřídění všech 
ostatních složek komunálních 
odpadů. V případě, že je původcem 
směsného komunálního odpadu 
obec, považuje se požadavek podle 
věty druhé za splněný, pokud obec 
zajišťuje místa pro oddělené 
soustřeďování v souladu 
s požadavky této vyhlášky.   
 
    (3) Na skládky odpadů se odpady 
ukládají tak, aby nemohlo dojít k 
nežádoucí vzájemné reakci za vzniku 
škodlivých látek, k narušení těsnosti, 
k nežádoucím deformacím nebo k 
narušení stability a konstrukce 
skládky.  

 
 
 
31999L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31999L0031 
 
 

 
 
 
Čl. 11 odst. 
1 písm. a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha II 

1 tím, že by došlo ke snížení množství odpadů 
nebo rizika pro zdraví lidí nebo životní prostředí; 
 
 
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; 

 
 
 
KRITÉRIA A POSTUP PŘIJÍMÁNÍ ODPADU 
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(4) Odpady se na skládky 
přijímají s ohledem na jejich 
vzájemnou mísitelnost podle přílohy 
č. 9 k této vyhlášce.  

§ 12  (1) Na skládku skupiny S - inertní 
odpad S-IO lze přijímat pouze inertní 
odpady za splnění následujících 
podmínek: 
 
a) obsah škodlivin ve vodném výluhu 
nesmí překročit nejvýše přípustné 
hodnoty uvedené v tabulce č. 1 pro 
výluhovou třídu číslo I v příloze č. 10 
k této vyhlášce,  
 
b) obsah organických škodlivin 
v sušině odpadu nesmí překročit 
nejvýše přípustné hodnoty uvedené 
v tabulce č. 2 v příloze č. 10 k této 
vyhlášce, v případě odpadu 
stabilizovaného upraveného 
způsobem D9 se obsah organických 
škodlivin v sušině nesleduje, 
 
c) nedochází k úniku průsakových 
vod do povrchových nebo 
podzemních vod7) a 
 
d) nejedná se o odpad na bázi sádry. 
. 
  
 (2) Na skládku skupiny S - 

31999L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31999L0031 
 
 
 
 
 
 
31999L0031 
 
 
 
 
31999L0031 
 
 
 

Čl. 2 písm. 
e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 6 písm. 
d) 
 
 
 
 
 
Čl. 6 písm. 
b) 
 
 
 
Příloha II 
 
 
 

e) „inertními odpady“ rozumějí odpady, které 
nepodléhají žádným fyzikálním, chemickým nebo 
biologickým změnám. Inertní odpady se nerozkládají, 
nehoří a nejsou fyzikálně ani chemicky reaktivní, 
nejsou biologicky rozložitelné a nenarušují jiné látky, 
se kterými jsou ve styku, způsobem schopným 
vyvolat znečištění životního prostředí nebo poškodit 
lidské zdraví. Celkové množství vznikajících 
průsakových vod a obsah znečišťujících látek v 
odpadech stejně jako ekotoxicita průsakových vod 
musejí být zanedbatelné, zejména pak nesmějí 
poškozovat jakost povrchových a/nebo podzemních 
vod; 
 
d) skládky inertních odpadů byly používány 
pouze pro inertní odpady. 
 
 
 
 
 

na skládky nebezpečných odpadů byly odesílány 
pouze nebezpečné odpady odpovídající kritériím 
stanoveným v souladu s přílohou II; 
 
 
KRITÉRIA A POSTUP PŘIJÍMÁNÍ ODPADU 
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ostatní odpad S-OO1 je možné 
ukládat pouze ostatní odpad za 
splnění následujících podmínek: 
 
a) obsah škodlivin ve vodném výluhu 
nesmí překročit v žádném z 
ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty 
uvedené v tabulce č. 1 pro výluhovou 
třídu číslo IIa v příloze č. 10 k této 
vyhlášce a 
 
b) celkový obsah organického uhlíku 
v sušině odpadu (dále jen „ukazatel 
TOC“) nesmí překročit 5 %; při 
překročení této hodnoty lze odpad 
přijmout, pokud hodnota 
rozpuštěného organického uhlíku 
(dále jen „ukazatel DOC“) nepřekročí 
hodnotu 80 mg/l; v případě 
stabilizovaného odpadu upraveného 
způsobem nakládání uvedeným pod 
kódem D9 se ukazatel TOC 
nesleduje. 
 
 (3) Na skládku skupiny S - 
ostatní odpad S-OO3 je možné 
ukládat pouze ostatní odpad za 
splnění následujících podmínek: 
 
a) nejedná se o odpad na bázi sádry,  
 
b) odpady, které nelze hodnotit na 

 
 
32010L0075 

 
Článek 53, 
odst. 3 

3. Před určením postupů pro odstranění nebo 
recyklaci zbytků musí být provedeny vhodné zkoušky 
k zjištění fyzikálních a chemických charakteristik a 
znečišťujícího potenciálu zbytků. Tyto zkoušky se 
musí zaměřit na celkový rozpustný podíl a rozpustný 
podíl těžkých kovů. 
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základě jejich vodného výluhu, je 
možné přijímat bez zkoušek, 
 
c) obsah škodlivin ve vodném výluhu 
nesmí překročit hodnoty uvedené 
v tabulce č. 1 pro výluhovou třídu 
číslo IIa v příloze č. 10 k této 
vyhlášce; v případě výstupu ze 
zařízení pro biologické zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů 3. 
skupiny se ukazatel DOC nesleduje,  
 
d) v případě výstupu z úpravy 
směsných komunálních odpadů se 
obsah škodlivin ve vodném výluhu 
nesleduje, 
 
e) pokud je překročena nejvýše 
přípustná hodnota ukazatele DOC 
uvedená v tabulce č. 1 pro výluhovou 
třídu číslo IIa v příloze č. 10 k této 
vyhlášce, lze odpad uložit na skládku 
za podmínky, že nebude obsahovat 
vyšší koncentrace organických 
škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 
3 v příloze č. 10 k této vyhlášce. 
  
 (4) Na skládku skupiny S - 
nebezpečný odpad S-NO mohou být 
přijímány odpady za splnění 
následujících podmínek: 
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a) obsah škodlivin ve vodném výluhu 
nesmí překročit v žádném z 
ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty 
uvedené v tabulce č. 1 pro výluhovou 
třídu číslo III v příloze č. 10 k této 
vyhlášce,  
 
b) nesmějí být přijímány odpady, 
které vykazují ztrátu žíháním vyšší 
než 10 % sušiny nebo ukazatel TOC 
vyšší než 6 %; při překročení této 
hodnoty ukazatele TOC lze odpad 
považovat za vyhovující kritériím pro 
příjem v případě, že hodnota DOC 
nepřekročí 100 mg/l; v případě 
stabilizovaného odpadu upraveného 
způsobem nakládání uvedeným pod 
kódem D9 se ukazatel TOC 
nesleduje;  
 
c) na tuto skupinu skládek nesmějí 
být ukládány odpady na bázi sádry. 
 
 (5) Odpad je možné přijmout 
na příslušnou skupinu skládek i 
v případě až trojnásobného 
překročení nejvýše přípustných 
hodnot ukazatelů stanovených v 
tabulce č. 1 přílohy č. 10 k této 
vyhlášce s výjimkou pH, a to za 
následujících podmínek: 
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a) všechny ostatní požadavky pro 
přijetí na skládku jsou splněny,  
 
b) překročení nepředstavuje zvýšené 
riziko ohrožení životního prostředí 
podle zvláštních právních předpisů4),  
 
c) jedná se o konkrétní odpady od 
konkrétních původců uvedené v 
provozním řádu skládky,  
 
d) v případě inertních odpadů 
nesmějí být zvýšeny nejvýše 
přípustné hodnoty ukazatelů 
rozpuštěný organický uhlík, suma 
benzenu, toluenu, ethylbenzenu a 
xylenů, polychlorované bifenyly, 
celkový organický uhlík a uhlovodíků 
řady C10 - C40,  
 
e) na skládkách nebezpečných 
odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel 
rozpuštěný organický uhlík. 
 
 (6) Odpady s nízkým obsahem 
biologicky rozložitelných látek 
kategorie ostatní odpad s nižší třídou 
vyluhovatelnosti mohou být přijímány 
na skládky odpovídající vyšší třídě 

 
4) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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vyluhovatelnosti.  
 

§ 13 odst. 4 (4) Odpady azbestu, mohou být uloženy 
na skládku pouze pokud 
a) jsou zabaleny v utěsněných obalech 
nebo uloženy v utěsněných nádobách či 
kontejnerech, 
b) plocha pro ukládání odpadů bude 
denně před jejím hutněním překryta 
vhodným materiálem. 

 

31987L0217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 8 Bez omezení platnosti Směrnice 78/319/EHS, v 
posledním znění Zákona o přistoupení z roku 1985, 
přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby:  
- během dopravy a ukládání odpadu obsahujícího 
azbestová vlákna nebo prach nebyly uvolněny do 
ovzduší a žádné kapaliny, které by mohly obsahovat 
azbestová vlákna, nebyly rozlity, 
- v případech, kdy je odpad obsahující azbestová 

vlákna nebo prach ukládán na skládky k tomuto účelu 

určené, byl tento odpad příslušně upraven, zabalen 

nebo zakryt a v úvahu byly vzaty místní podmínky, 

aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do 

životního prostředí. 

§ 14 ve 
spojení 
s Přílohou 
č. 4 

Odpady, které je zakázáno ukládat na 
skládku, a výjimky ze zákazu 
ukládání odpadů na skládku 

 
 (1) Odpady, které je zakázáno 
ukládat na skládku, protože mohou mít 
při uložení na skládku negativní dopad 
na životní prostředí nebo zdraví lidí, jsou 
vymezeny v bodě A v příloze č. 4 k této 
vyhlášce. 
 
 (2) Nebezpečné odpady, které je 
zakázáno ukládat na skládku, protože je 
technicky možné je zpracovat ve 
spalovnách nebezpečného odpadu 
provozovaných na území České 
republiky, jsou vymezeny v bodě C 
v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

31999L0031 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 data (v obou 
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 (3) Biologicky rozložitelné 
odpady a výstupy z jejich úpravy nebo 
zpracování, které je možné ukládat na 
skládku, jsou vymezeny v bodě D v 
příloze č. 4 k této vyhlášce. 

 

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. 

§ 15 ve 
spojení 
s Přílohou 
č. 4 

Odpady, které je zakázáno ukládat na 
skládku od roku 2030, a výjimky ze 
zákazu ukládání odpadů na skládku 

 
 (1) Odpady, které je zakázáno 
ukládat od roku 2030 na skládku, 
protože je možné je za stávajícího stavu 
vědeckého a technického pokroku 
účelně recyklovat, jsou vymezeny 
v tabulce v bodě E v příloze č. 4 k této 
vyhlášce. 
 
 (2) Pokud odpad splňuje výjimku 
ze zákazu ukládání odpadu na skládku 
podle § 40 odst. 3 zákona, uvádí se 
důvod pro uplatnění výjimky v průběžné 
evidenci odpadů původce odpadů, 
v základním popisu odpadu a 
v průběžné evidenci odpadů skládky 
odpadů.  

31999L0031 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 data (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. 

§ 18 až 23 § 18 
 
Přeprava odpadů z České republiky 

32006R1013 
 
 

Čl. 4 
 
 

Oznámení 
Zamýšlí-li oznamovatel přepravit odpad uvedený v čl. 3 odst. 1 
písm. a) nebo b), podá u příslušného orgánu místa odeslání a 
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podléhající postupu předchozího 
písemného oznámení a souhlasu 

 
 (1) Při přepravě odpadů z České 
republiky do jiné země EU nebo vývozu 
z České republiky do třetích zemí, který 
podléhá postupu předchozího 
písemného oznámení a souhlasu, se z 
části 3 přílohy II přímo použitelného 
předpisu o přepravě odpadů5) vyžaduje 
dokumentace a informace podle bodů 1, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.  
  
 (2) Při přepravě odpadů z České 
republiky do jiné země EU nebo vývozu 
z České republiky do třetích zemí se v 
souladu s bodem 14 části 3 přílohy II 
přímo použitelného předpisu12) dále 
vyžaduje 
  
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku 
oznamovatele odpovídající stavu, kdy 
byla podepsána smlouva podle čl. 5 
přímo použitelného předpisu12),  
  
b) doklad prokazující vlastnické právo k 
odpadu, kterým je  
1. prohlášení oznamovatele, že 
předmětný odpad kategorie ostatní 
vzniká při jeho činnosti, nebo  
2. pokud odpad nevzniká při činnosti 
oznamovatele, smlouva, na základě 
které oznamovatel nabyl nebo nabude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prostřednictvím tohoto orgánu předchozí písemné oznámení, a 
pokud podává obecné oznámení, dodrží článek 13.  
Při podávání oznámení musí být splněny tyto požadavky: 
1. Formulář oznámení a průvodní doklad: 
Oznámení se provádí pomocí těchto dokladů: 
a) formuláře oznámení uvedeného v příloze IA a 
b) průvodního dokladu uvedeného v příloze IB. 
 
Při podávání oznámení vyplní oznamovatel formulář oznámení a 
případně průvodní doklad. 
Pokud oznamovatel není prvotním původcem podle čl. 2 bodu 15 
písm. a) podbodu i), zajistí, aby formulář oznámení uvedený v 
příloze IA podepsal, je-li to možné, i tento původce nebo jedna z 
osob uvedených v čl. 2 bodu 15 písm. a) podbodech ii) nebo iii). 
Formulář oznámení a průvodní doklad vydá oznamovateli 
příslušný orgán místa odeslání. 
 
2. Informace a dokumentace ve formuláři oznámení a v 
průvodním dokladu: 
Oznamovatel ve formuláři oznámení nebo jeho příloze poskytne 
informace a dokumentaci podle přílohy II části 1. Oznamovatel v 
průvodním dokladu nebo jeho příloze poskytne informace a 
dokumentaci podle přílohy II části 2 v rozsahu možném v době 
oznámení. 
 
Oznámení se považuje za řádně podané, pokud je příslušný 
orgán místa odeslání toho názoru, že formulář oznámení a 
průvodní doklad byly vyplněny v souladu s prvním pododstavcem. 
 
3. Doplňující informace a dokumentace: 
Pokud je o to oznamovatel některým z dotčených příslušných 
orgánů požádán, poskytne doplňující informace a dokumentaci. 
Seznam doplňujících informací a dokumentace, které lze 
požadovat, je uveden v příloze II části 3. 
Oznámení se považuje za řádně provedené, pokud je příslušný 
orgán místa určení toho názoru, že byl vyplněn formulář 
oznámení a průvodní doklad a že oznamovatel poskytl informace 
a dokumentaci uvedené v příloze II částech 1 a 2, jakož i 
doplňující informace a dokumentaci požadované podle tohoto 
odstavce a uvedené v příloze II části 3. 
 

 
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů. 
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vlastnické právo k odpadu,  
  
c) adresa a identifikační číslo 
provozovny nebo identifikační číslo 
zařízení a povolení provozu zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, ze 
kterého bude odpad přepravován, 
včetně provozního řádu, na základě 
kterého je toto zařízení provozováno, 
pokud jej zákon vyžaduje,  
 
d) identifikační číslo zařízení a povolení 
provozu zařízení určeného pro 
nakládání s odpady, do kterého bude 
odpad vrácen v případech podle čl. 22 a 
24 přímo použitelného předpisu12), 
včetně provozního řádu, na základě 
kterého je toto zařízení provozováno, 
pokud jej zákon vyžaduje,  
  
e) pokud není oznamovatel 
provozovatelem zařízení podle písmene 
d) kopie smlouvy mezi oznamovatelem a 
provozovatelem tohoto zařízení, na 
základě které bude v případech podle čl. 
22 a 24 přímo použitelného předpisu12) 
odpad vrácen do tohoto zařízení; ve 
smlouvě musí být upraveno zajištění 
kapacitní rezervy v tomto zařízení 
odpovídající nejméně množství 
přepravovaného odpadu, které pokrývá 
finanční záruka podle čl. 6 přímo 
použitelného předpisu12), pro případy 
podle čl. 22 a 24 přímo použitelného 
předpisu12), a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32006R1013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 5 
 
 

4. Uzavření smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem: 
Oznamovatel uzavře o využití nebo odstranění oznámeného 
odpadu s příjemcem smlouvu podle článku 5. 
Při oznámení se dotčeným příslušným orgánům poskytne důkaz 
o uzavření této smlouvy nebo prohlášení, kterým se osvědčuje její 
existence, v souladu s přílohou IA. Oznamovatel nebo příjemce 
poskytne na žádost příslušného orgánu kopii smlouvy nebo 
důkaz, který je pro příslušný orgán uspokojivý. 
 
5. Poskytnutí finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění: 
Poskytne se finanční záruka nebo odpovídající pojištění podle 
článku 6. Za tímto účelem učiní oznamovatel prohlášení 
vyplněním příslušné části formuláře oznámení uvedeného v 
příloze IA. 
Finanční záruka nebo odpovídající pojištění (nebo pokud to 
příslušný orgán umožní, důkaz o finanční záruce nebo pojištění 
nebo prohlášení, kterým se osvědčuje jejich existence) se 
poskytne jako součást formuláře oznámení v době oznámení 
nebo, pokud to příslušný orgán na 
základě vnitrostátních právních předpisů umožní, v době před 
zahájením přepravy. 
 
6. Rozsah oznámení: 
Oznámení se vztahuje na přepravu odpadů z původního místa 
odeslání, včetně jejich předběžného a jiného než předběžného 
využití nebo odstranění. 
Pokud dojde k následným předběžným nebo jiným než 
předběžným postupům v zemi, která není první zemí určení, 
uvede se v oznámení jiný než předběžný postup a jeho místo 
určení a použije se čl. 15 písm. f). 
Každé oznámení se vztahuje pouze na jeden identifikační kód 
odpadu, s výjimkou: 
a) odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, IIIB, IV 
nebo IVA. V tomto případě se uvede pouze jeden druh odpadu; 
b) směsí odpadů nezařazených pod jednu položku v příloze III, 
IIIB, IV nebo IVA, pokud nejsou uvedeny v příloze IIIA. V tomto 
případě se uvede kód pro každou část odpadu v pořadí podle 
významu. 
 
 
 
Smlouva 
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 f) údaje a dokumenty potřebné k 
výpočtu finanční záruky podle čl. 6 odst. 
1 přímo použitelného předpisu12).  
 
 (3) Údaje a kopie smlouvy podle 
odstavce 3 písm. d) a e) se nevyžadují, 
pokud bude v případech podle čl. 22 a 24 
přímo použitelného předpisu12) odpad 
vrácen do provozovny nebo zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, ze 
kterého bude přepravován.  
 
 

§ 19 
 

Přeprava odpadů z České republiky 
podléhající postupu předchozího 
písemného oznámení a souhlasu 

 
 (1) Při přepravě odpadů do 
České republiky se z části 3 přílohy II 
přímo použitelného předpisu12) vyžaduje 
dokumentace a informace podle bodů 1, 
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.  
  
 (2) V souladu s bodem 14 části 3 
přílohy II přímo použitelného předpisu12) 
se dále vyžaduje  
  
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku 
příjemce odpovídající stavu ke dni, kdy 
byla podepsána smlouva podle čl. 5 
přímo použitelného předpisu12),  
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Čl. 6 
 
 
 
 
 
 
 

1. U všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí 
být mezi oznamovatelem a příjemcem uzavřena smlouva o využití 
nebo odstranění oznámeného odpadu. 
 
2. Smlouva musí být uzavřená a účinná v době oznámení a po 
celou dobu trvání přepravy, dokud není vydáno potvrzení podle 
čl. 15 písm. e), čl. 16 písm. e) nebo případně čl. 15 písm. d). 
 
3. Smlouva musí obsahovat povinnost: 
a) oznamovatele převzít v souladu s článkem 22 a čl. 24 odst. 2 
odpady zpět, pokud přeprava odpadů nebo jejich využití či 
odstranění nebylo dokončeno tak, jak bylo plánováno, nebo 
pokud se jedná o nedovolenou přepravu; 
b) příjemce využít nebo odstranit odpad podle čl. 24 odst. 3, 
pokud se jedná o nedovolenou přepravu; 
c) zařízení poskytnout v souladu s čl. 16 písm. e) potvrzení, že 
odpad byl využit nebo odstraněn v souladu s oznámením, 
podmínkami v něm uvedenými a požadavky tohoto nařízení. 
 
4. Pokud jsou přepravované odpady určeny k předběžnému 
využívání nebo odstraňování, smlouva musí obsahovat tyto 
dodatečné povinnosti: 
a) povinnost zařízení místa určení poskytnout v souladu s čl. 15 
písm. d) a případně s čl. 15 písm. e) potvrzení, že odpad byl využit 
nebo odstraněn v souladu s oznámením, podmínkami v něm 
uvedenými a požadavky tohoto nařízení, a 
b) povinnost příjemce případně podat prvotnímu příslušnému 
orgánu prvotní země odeslání oznámení podle čl. 15 písm. f) 
bodu ii). 
 
5. Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními, 
která jsou ovládána týmž právním subjektem, může být tato 
smlouva nahrazena prohlášením tohoto právního subjektu, že se 
zavazuje využít nebo odstranit oznámený odpad. 
 
 
Finanční záruka 
1. U všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí 
být poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které 
pokrývají: 
a) dopravní náklady; 
b) náklady na využití nebo odstranění, včetně nezbytných 
předběžných postupů, a 
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b) identifikační číslo zařízení a povolení 
provozu zařízení určeného pro 
nakládání s odpady, ve kterém budou 
odpady využity, včetně provozního řádu, 
na základě kterého je toto zařízení 
provozováno, pokud jej zákon vyžaduje.  
  
c) údaje o způsobu zajištění finanční 
záruky podle čl. 6 přímo použitelného 
předpisu12), 
  
d) údaj o aktuální roční projektované 
kapacitě zařízení uvedeného pod 
písmenem b) s ohledem na druh 
odpadu, který má být přepravován do 
České republiky, a 
 
e) v případě přepravy odpadů do České 
republiky k energetickému využití 
povolení příslušného orgánu ochrany 
ovzduší k tepelnému zpracování odpadu 
podle zvláštního právního předpisu6) 
vztahující se k zařízení podle písmene b) 
a zpráva o výsledku a průběhu spalovací 
zkoušky v tomto zařízení. 
 

§ 20 
 

Přeprava odpadů podléhající 
postupu předchozího písemného 

oznámení a souhlasu k předběžnému 
využití s následným jiným než 
předběžným využitím v České 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) náklady na uskladnění po dobu 90 dnů. 
 
2. Finanční záruka nebo odpovídající pojištění má pokrývat 
náklady vzniklé: 
a) v případě, kdy přepravu nebo využití či odstranění odpadů 
nelze dokončit podle plánu, jak je uvedeno v článku 22, a  
b) v případě, kdy se jedná o nedovolenou přepravu, využití či 
odstranění odpadů, jak je uvedeno v článku 24. 
 
3. Finanční záruku nebo odpovídající pojištění poskytne 
oznamovatel nebo jiná fyzická či právnická osoba jménem 
oznamovatele a tato finanční záruka nebo odpovídající pojištění 
musí být v době oznámení, nebo pokud to povolí příslušný orgán, 
který tuto záruku nebo pojištění schvaluje, nejpozději při zahájení 
přepravy účinné a platit pro oznámenou přepravu nejpozději od 
okamžiku jejího zahájení. 
 
4. Finanční záruku nebo odpovídající pojištění, včetně jejich 
druhu, znění a výše krytí, schválí příslušný orgán místa odeslání. 
Při dovozu do Společenství však přezkoumá výši krytí a případně 
schválí dodatečnou finanční záruku nebo odpovídající pojištění 
příslušný orgán místa určení ve Společenství. 
 
5. Finanční záruky nebo odpovídající pojištění musí platit pro a 
vztahovat se na oznámenou přepravu a využití nebo odstranění 
oznámeného odpadu. 
Finanční záruka nebo odpovídající pojištění se uvolní, pokud 
dotčený příslušný orgán obdrží potvrzení uvedené v čl. 16 písm. 
e) nebo případně v čl. 15 písm. e), pokud jde o předběžné využití 
a odstranění. 
 
6. Odchylně od odstavce 5, pokud je přepravovaný odpad určen 
k předběžnému využití nebo odstranění a další využívání nebo 
odstraňování se uskutečňuje v zemi určení, je možno uvolnit 
finanční záruku nebo odpovídající pojištění, pokud odpad opustí 
zařízení, které provedlo předběžný postup, a dotčený příslušný 
orgán obdrží potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d). V tomto případě 
se na další přepravu do zařízení k využití nebo odstranění odpadů 
vztahuje nová finanční záruka 
nebo odpovídající pojištění, ledaže je příslušný orgán místa 
určení toho názoru, že tato finanční záruka nebo odpovídající 

 
6) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
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republice  
 
 (1) Při přepravě odpadů k 
předběžnému využití s následným jiným 
než předběžným využitím v České 
republice se z části 3 přílohy II přímo 
použitelného předpisu12) vyžaduje 
dokumentace a informace podle bodů 1, 
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.  
  
 (2) Dokumentace a informace 
podle bodu 9 části 3 přílohy II přímo 
použitelného předpisu12) se vyžaduje pro 
zařízení k předběžnému využití i pro 
zařízení k jinému než předběžnému 
využití v České republice.  
  
 (3) V souladu s bodem 14 části 3 
přílohy II přímo použitelného předpisu12) 
se dále vyžaduje  
  
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku 
příjemce a provozovatele každého 
následného zařízení pro předběžné 
využití a jiné než předběžné využití 
odpovídající stavu ke dni, kdy byla 
podepsána smlouva podle čl. 5 přímo 
použitelného předpisu12),  
  
b) identifikační číslo zařízení a povolení 
provozu zařízení určeného k nakládání 
s odpady, které odpad přijme, a každého 
dalšího zařízení, které bude s odpady 
nakládat, a to včetně provozního řádu, 
na základě kterého je toto zařízení 
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Čl. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pojištění není nutné. V tomto případě odpovídá příslušný orgán 
místa určení za závazky vzniklé v případě nedovolené přepravy 
nebo za převzetí odpadů zpět, pokud nelze přepravu nebo další 
využití nebo odstranění dokončit tak, jak bylo plánováno. 
 
7. Příslušný orgán ve Společenství, který finanční záruku nebo 
odpovídající pojištění schválil, k nim má přístup a využívá je ke 
splnění závazků vzniklých podle článků 23 a 25, včetně plateb 
jiným dotčeným orgánům. 
 
8. V případě obecného oznámení podle článku 13 lze místo jediné 
finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění, které se vztahují 
na celé obecné oznámení, poskytnout finanční záruku nebo 
odpovídající pojištění, které se vztahují pouze na jeho části. 
V těchto případech finanční záruka nebo odpovídající pojištění 
platí pro přepravu nejpozději od zahájení oznámené přepravy, 
kterou pokrývají. 
Finanční záruka nebo odpovídající pojištění se uvolní, pokud 
dotčený příslušný orgán obdrží potvrzení uvedené v čl. 16 písm. 
e) nebo případně v čl. 15 písm. e), pokud jde o předběžné využití 
nebo odstranění dotyčného odpadu. Ustanovení odstavce 6 se 
použije obdobně. 
9. Členské státy uvědomí Komisi o vnitrostátních právních 
předpisech přijatých podle tohoto článku. 
 
 

Zpětné převzetí v případě, kdy přepravu nelze dokončit podle plánu 

1.   Pokud se některý z dotčených příslušných orgánů dozví, že přepravu 

odpadů, včetně jejich využití nebo odstranění, nelze dokončit podle 

plánu v souladu s podmínkami formuláře oznámení a průvodního 

dokladu nebo smlouvy uvedené v čl. 4 bodu 4 druhém pododstavci 

a v článku 5, uvědomí neprodleně příslušný orgán místa odeslání. Pokud 

zařízení k využití nebo odstranění odpadů odmítne převzít přepravené 

odpady, uvědomí neprodleně příslušný orgán místa určení. 

2.   Příslušný orgán místa odeslání zajistí, aby s výjimkou případů 

uvedených v odstavci 3 dotyčný odpad převzal zpět oznamovatel určený 

podle pořadí uvedeného v čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, 
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provozováno, pokud jej zákon vyžaduje, 
 
c) zpráva o výsledku a průběhu 
spalovací zkoušky v případě, že 
následným zařízením pro jiné než 
předběžné využití je zařízení na 
energetické využití odpadu,  
  
d) povolení příslušného orgánu ochrany 
ovzduší k tepelnému zpracování odpadu 
podle zvláštního právního předpisu13) v 
případě, že následným zařízením pro 
jiné než předběžné využití je zařízení na 
energetické využití odpadu,  
  
e) údaje o způsobu zajištění finanční 
záruky podle čl. 6 a případné dodatečné 
finanční záruky podle čl. 6 odst. 6 přímo 
použitelného předpisu12) a  
  
f) informace o aktuální roční 
projektované kapacitě zařízení 
uvedených pod písmenem b) s ohledem 
na druh odpadu, který má být 
přepravován do České republiky.  
 

§ 21  
 

Dovoz odpadů podléhající postupu 
předchozího písemného oznámení a 

souhlasu ze třetí země  
 
 Při přepravě odpadů do České 
republiky ze třetí země se z části 3 
přílohy II přímo použitelného předpisu12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samotný příslušný orgán nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho 

jménem, do oblasti jeho jurisdikce nebo do jiné oblasti v zemi odeslání. 

To se provede ve lhůtě 90 dnů nebo v jiné lhůtě, která může být 

dohodnuta mezi dotčenými příslušnými orgány, poté, co se příslušný 

orgán místa odeslání dozví nebo je příslušnými orgány místa určení nebo 

pro tranzit písemně zpraven, že odsouhlasenou přepravu odpadů nebo 

jejich využití či odstranění nelze dokončit, a je informován o důvodech. 

Taková zpráva může vyplývat z informací poskytnutých příslušným 

orgánům místa určení nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými 

orgány. 

3.   Povinnost převzít odpady zpět podle odstavce 2 se neuplatní, pokud 

jsou příslušné orgány místa odeslání, pro tranzit nebo místa určení, které 

jsou dotčeny odstraňováním nebo využíváním odpadů, toho názoru, že 

odpad může v zemi určení nebo jinde využít nebo odstranit jiným 

způsobem oznamovatel, nebo pokud to není možné, příslušný orgán 

místa odeslání nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem. 

Povinnost převzít odpady zpět podle odstavce 2 se neuplatní, pokud 

přepravovaný odpad byl během zpracování v dotčeném zařízení 

nevratným způsobem smíchán s jiným odpadem před tím, než se 

dotčený příslušný orgán dověděl o skutečnosti, že oznámenou přepravu 

nelze dokončit, jak je uvedeno v odstavci 1. Taková směs se využije 

nebo odstraní jiným způsobem v souladu s prvním pododstavcem. 

4.   V případě převzetí odpadů zpět podle odstavce 2 se podá nové 

oznámení, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že postačuje 

řádně odůvodněná žádost prvotního příslušného orgánu místa odeslání. 

Případné nové oznámení podá prvotní oznamovatel, nebo pokud to není 

možné, jiné fyzické nebo právnické osoby určené podle čl. 2 bodu 15, 

nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání nebo 

fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem. 

Příslušné orgány nesmí bránit vrácení odpadů z přepravy, kterou nebylo 

možno dokončit, nebo souvisejícímu využívání nebo odstraňování či 

proti nim vznášet námitky. 

5.   V případě jiného postupu mimo prvotní zemi určení podle 

odstavce 3 podá případné nové oznámení prvotní oznamovatel, nebo 

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



 

20 
 

vyžaduje dokumentace a informace 
podle § 20 a dále údaje a dokumenty 
potřebné k výpočtu finanční záruky podle 
čl. 6 odst. 1 a odst. 4 přímo použitelného 
předpisu12).  
 
  

§ 22 
 

Tranzitní přeprava odpadů 
podléhající postupu předchozího 
písemného oznámení a souhlasu 

přes území České republiky  
 
 Při tranzitní přepravě odpadů 
přes území České republiky se vyžaduje 
dokumentace podle bodu 6, 7, 8, 9, 10, 
11 a 12 části 3 přílohy II přímo 
použitelného předpisu12).  
 
 

§ 23 
 

Společná ustanovení  
 
 Z dokumentace a informací 
vyžadovaných při přepravách odpadů 
podle § 17, 18 až 22 se nevyžaduje  
  
a) chemická analýza podle bodu 7 části 
3 přílohy II přímo použitelného 
předpisu12), vyplývá-li složení odpadů z 
informací a dokumentace podle bodu 16 
části 1 nebo bodu 8 části 3 přílohy II 
přímo použitelného předpisu12),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokud to není možné, jiné fyzické nebo právnické osoby určené podle 

čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa 

odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba jednající jeho jménem. 

Pokud toto nové oznámení podává oznamovatel, podá se toto oznámení 

také u příslušného orgánu prvotní země odeslání. 

6.   V případě jiného postupu v prvotní zemi určení podle odstavce 3 se 

nevyžaduje nové oznámení a postačuje řádně odůvodněná žádost. Tuto 

řádně odůvodněnou žádost o souhlas s jiným postupem zašle 

příslušnému orgánu místa určení a místa odeslání prvotní oznamovatel, 

nebo pokud to není možné, příslušnému orgánu místa určení prvotní 

příslušný orgán místa odeslání. 

7.   Pokud se podle odstavců 4 a 6 nepožaduje podání nového oznámení, 

vyplní nový průvodní doklad v souladu s článkem 15 nebo 16 prvotní 

oznamovatel, nebo pokud to není možné, jiné fyzické nebo právnické 

osoby určené podle čl. 2 bodu 15, nebo pokud to není možné, prvotní 

příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba 

jednající jeho jménem. 

Pokud nové oznámení podává podle odstavců 4 nebo 5 prvotní příslušný 

orgán místa odeslání, nevyžaduje se nová finanční záruka nebo 

odpovídající pojištění. 

8.   Povinnost oznamovatele a doplňující povinnost země odeslání 

převzít odpady zpět nebo zajistit jiné využití nebo odstranění končí, 

jakmile zařízení vydá potvrzení o jiném než předběžném využití nebo 

odstranění podle čl. 16 písm. e) nebo případně čl. 15 písm. e). 

V případech předběžného využívání nebo odstraňování podle čl. 6 

odst. 6 doplňující povinnost země odeslání končí, jakmile zařízení vydá 

potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d). 

Pokud zařízení vydá potvrzení o využití nebo odstranění způsobem, 

který vede k nedovolené přepravě a v jehož důsledku je uvolněna 

finanční záruka, použijí se čl. 24 odst. 3 a čl. 25 odst. 2. 

9.   Pokud je v členském státu odhalen odpad z přepravy, kterou 
nelze dokončit, včetně jeho využití nebo odstranění, příslušný 
orgán s jurisdikcí pro oblast, ve které byl odpad odhalen, 
odpovídá za zajištění toho, že budou přijata opatření 

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



 

21 
 

  
b) popis procesu vzniku odpadů podle 
bodu 8 části 3 přílohy II přímo 
použitelného předpisu12), vyplývá-li z 
informací a dokumentace podle bodu 16 
části 1 přílohy II přímo použitelného 
předpisu12), 
 
c) informace podle bodu 10 a 11 části 3 
přílohy II přímo použitelného předpisu12), 
je-li příslušným orgánem místa odeslání 
členského státu EU poskytnuta 
informace podle bodu 24 části 1 přílohy 
II přímo použitelného předpisu12), která 
informace podle bodu 10 a 11 části 3 
přílohy II nahradí.  

 
 
32006R1013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Čl. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k bezpečnému uskladnění odpadu až do jeho vrácení nebo jiného 
než předběžného využití nebo odstranění jiným způsobem. 
 
 

Převzetí odpadů zpět v případě nedovolené přepravy 

1. Pokud příslušný orgán odhalí přepravu, kterou považuje za 

nedovolenou, neprodleně uvědomí ostatní dotčené příslušné orgány. 

2. Pokud za nedovolenou přepravu odpovídá oznamovatel, příslušný 

orgán místa odeslání zajistí, že dotyčný odpad: 

a) převezme zpět oznamovatel de facto, nebo pokud nebylo podáno 

oznámení, 

b) převezme zpět oznamovatel de iure, nebo pokud to není možné, 

c) převezme zpět samotný příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická 

nebo právnická osoba jednající jeho jménem, nebo pokud to není možné, 

d) bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v zemi určení nebo zemi 

odeslání samotným příslušným orgánem místa odeslání nebo fyzickou 

nebo právnickou osobou jednající jeho jménem, nebo pokud to není 

možné,  

e) bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v jiné zemi samotným 

příslušným orgánem místa odeslání nebo fyzickou nebo právnickou 

osobou jednající jeho jménem, pokud s tím všechny dotčené příslušné 

orgány souhlasí.  

Toto převzetí zpět, využití nebo odstranění se provede do 30 dnů nebo v 

jiné lhůtě, která může být dohodnuta mezi dotčenými příslušnými 

orgány, poté, co se příslušný orgán místa odeslání dozví nebo je 

příslušnými orgány místa určení nebo pro tranzit písemně zpraven o 

nedovolené přepravě a je informován o důvodech. Toto oznámení může 

vyplývat z informací poskytnutých příslušným orgánům místa určení 

nebo pro tranzit mimo jiné ostatními příslušnými orgány. 
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V případě převzetí odpadů zpět podle písmen a), b) a c) se podá nové 

oznámení, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že postačuje 

řádně odůvodněná žádost prvotního příslušného orgánu místa odeslání. 

Nové oznámení podá osoba nebo orgán uvedení v písmenech a), b) nebo 

c), v uvedeném pořadí.  

Příslušné orgány nesmí bránit vracení odpadů z nedovolené přepravy či 

proti tomu vznášet námitky. V případě jiného postupu podle písmen d) 

a e) příslušného orgánu místa odeslání podá nové oznámení prvotní 

příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo právnická osoba 

jednající jeho jménem, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, že 

postačuje řádně odůvodněná žádost tohoto orgánu. 

3. Pokud za nedovolenou přepravu odpovídá příjemce, příslušný orgán 

místa určení zajistí, že dotyčný odpad využije nebo odstraní způsobem 

šetrným k životnímu prostředí:  

a) příjemce, nebo pokud to není možné, 

b) samotný příslušný orgán nebo fyzická nebo právnická osoba jednající 

jeho jménem. 

Toto využití nebo odstranění se provede do 30 dnů nebo v jiné lhůtě, 

která může být dohodnuta dotčenými příslušnými orgány, poté, co se 

příslušný orgán místa určení dozví nebo je příslušnými orgány místa 

odeslání nebo pro tranzit písemně zpraven o nedovolené přepravě a je 

informován o důvodech. Toto oznámení může vyplývat z informací 

poskytnutých příslušným orgánům místa odeslání nebo pro tranzit mimo 

jiné ostatními příslušnými orgány. Za tímto účelem dotčené příslušné 

orgány v případě potřeby při využívání nebo odstraňování odpadů 

spolupracují. 

4. Pokud nemá být podáno nové oznámení, vyplní nový průvodní doklad 

v souladu s články 15 nebo 16 osoba odpovědná za převzetí odpadů zpět, 

nebo pokud to není možné, prvotní příslušný orgán místa odeslání. 

Pokud nové oznámení podává prvotní příslušný orgán místa odeslání, 

nevyžaduje se nová finanční záruka nebo odpovídající pojištění. 
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5. Ve zvláštních případech, kdy odpovědnost za nedovolenou přepravu 

nelze přičíst oznamovateli ani příjemci, spolupracují dotčené příslušné 

orgány při zajištění využití nebo odstranění dotyčného odpadu. 

6. V případě předběžného využití nebo odstranění podle čl. 6 odst. 6, 

pokud je nedovolená přeprava odhalena po dokončení předběžného 

využití nebo odstranění, doplňující povinnost země odeslání převzít 

odpady zpět nebo zařídit jiné využití nebo odstranění končí, jakmile 

zařízení vydá potvrzení uvedené v čl. 15 písm. d). 

Pokud zařízení vydá potvrzení o využití nebo odstranění způsobem, 

který vede k nedovolené přepravě a v jehož důsledku je uvolněna 

finanční záruka, použije se odstavec 3 a čl. 25 odst. 2. 

7. Pokud je v členském státu odhalen odpad z nedovolené přepravy, 

příslušný orgán s jurisdikcí pro oblast, ve které byl odpad odhalen, 

odpovídá za zajištění toho, že budou přijata opatření k bezpečnému 

uskladnění odpadů až do jejich vrácení nebo jiného než předběžného 

využití nebo odstranění jiným způsobem. 

8. Články 34 a 36 se nepoužijí v případech, kdy se odpady z nedovolené 

přepravy vracejí do země odeslání, na kterou se vztahují zákazy 

stanovené v uvedených článcích.  

9. V případě nedovolené přepravy podle čl. 2 bodu 35 písm. g) má osoba, 

která přepravu zařizuje, stejné povinnosti stanovené v tomto článku jako 

oznamovatel.   

10. Tímto článkem nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy nebo 
předpisy Společenství týkající se odpovědnosti. 

§ 24 odst. 2 
ve spojení 
s Přílohou 
č. 12 

Údaje o odpadu a základní popis 
odpadu 

 
(1) Rozsah údajů, které je 

povinna předat osoba předávající odpad 
do zařízení nebo obchodníkovi s 
odpady, je stanoven v bodě 1 přílohy č. 
12 k této vyhlášce.  

 

32010L0075 
 
 
 
 
 
 
31999L0031 
 

Článek 53, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
§ 11 odst. 1 
písm. a) 

3. Před určením postupů pro odstranění nebo 
recyklaci zbytků musí být provedeny vhodné zkoušky 
k zjištění fyzikálních a chemických charakteristik a 
znečišťujícího potenciálu zbytků. Tyto zkoušky se 
musí zaměřit na celkový rozpustný podíl a rozpustný 
podíl těžkých kovů. 
 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby před 
přijetím odpadů na místo skládky: 
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(2) Náležitosti obsahu 
základního popisu odpadu jsou 
stanoveny v bodě 2 přílohy č. 12 k této 
vyhlášce. 

 
(3) Jako kritické ukazatele 

sledované při opakovaných dodávkách 
odpadu se stanovují vlastnosti odpadu, u 
kterých může s ohledem na suroviny 
nebo technologii procesu vzniku odpadu 
docházet ke změnám a které mohou 
ovlivnit přijetí odpadu do zařízení. Jedná 
se zejména o obsah biologických 
činitelů, obsah škodlivin v sušině nebo 
ve výluhu odpadu, biologickou stabilitu, 
výhřevnost nebo ekotoxicitu. 

 
(4) Kritické ukazatele se ověřují 

alespoň v četnosti uvedené v bodě 3 
příloze č. 12 k této vyhlášce. 

 
(5) Při každé změně surovin 

nebo technologie procesu, ve kterém 
odpad vzniká, a při dalších změnách, 
které mohou ovlivnit vlastnosti odpadu 
rozhodné pro přijetí odpadu do zařízení, 
je nezbytné předat nové údaje o odpadu 
podle bodu 1 písm. b) a c) přílohy č. 12 
nebo v případě základního popisu údaje 
podle bodu 2 přílohy č. 12 k této 
vyhlášce. Výjimku představují změny, 
které ovlivňují pouze vlastnosti odpadu, 
které jsou sledovány jako kritické 
ukazatele, v takovém případě postačuje 
ověření kritických ukazatelů. 

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; 
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§ 27 odst. 6 
ve spojení 
s Přílohou 
č. 13 

(6) Provozovatel zařízení 
určeného pro nakládání s odpady 
ohlašuje údaje o přijatých 
polychlorovaných bifenylech jako 
součást ročního hlášení podle listu 7 
přílohy č. 13 k této vyhlášce.  

 

31996L0059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31996L0059 
 
 
 
 
 
 
31996L0059 

Čl. 4 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 6 
 
 
 
 

Seznamy obsahují tyto údaje: 
-  jména a adresy držitelů, 
- umístění a popis zařízení, 
- množství PCB, obsažených v zařízení, 
- data a způsoby ošetřování nebo výměn, které 
jsou prováděny nebo předpokládány, 
- data deklarování. 

Jestliže členský stát již zpracoval podobný seznam, 
nevyžaduje se nový. Seznamy se pravidelně 
aktualizují. 
 
Aby se zajistil soulad s odstavcem 1, přijmou členské 
státy potřebná opatření, aby se zajistilo, že držitelé 
takovéhoto zařízení oznámí příslušným orgánům 
množství, které mají a všechny změny, jež se toho 
týkají. 
 
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 záznamů mohou 
nahlížet místní orgány a veřejnost. Podniky také 
vystaví držitelům, kteří dodají použité PCB, potvrzení 
specifikující jejich množství a druh. 

§ 27 odst. 7 
ve spojení 
s přílohou č. 
13 

(7) Provozovatel zařízení 
k mechanické úpravě, třídění a dotřídění 
při hlášení souhrnných údajů z průběžné 
evidence zasílá jako součást ročního 
hlášení podrobné údaje z evidence 
odpadů na vstupu a výstupu 
z technologie úpravy odpadu v rozsahu 
podle listu 8 přílohy č. 13 k této vyhlášce.   

32018L0850 Čl. 5a odst. 
1 

Členské státy zavedou účinný systém kontroly kvality 
a sledovatelnosti komunálního odpadu ukládaného 
na skládku, jenž zajistí plnění podmínek stanovených 
v odstavci 1 tohoto článku. Pro tyto účely mohou 
využít systém vytvořený v souladu s čl. 11a odst. 3 
směrnice 2008/98/ES. 
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§ 39 odst. 1 
ve spojení 
s Přílohou 
č. 19 

Označování nebezpečného odpadu a 
identifikační list nebezpečného 

odpadu 
 (1) Způsob a rozsah označování 
nebezpečných odpadů je stanoven 
v příloze č. 19 k této vyhlášce. 
 

32008L0098 Čl. 19 odst. 
1 

Označování nebezpečných odpadů                                                             
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. 

§ 39 odst. 2 
ve spojení 
s Přílohou 
č. 20 

(2) Obsah identifikačního listu 
nebezpečného odpadu je stanoven 
v příloze č. 20 k této vyhlášce. 

32008L0098 Čl. 19 odst. 
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 

§ 42 odst. 1 
písm. b) a 
odst. 3 
 
ve spojení 
s přílohou č. 
23 

(1) Při odstraňování stavby, provádění 
stavby nebo údržbě stavby se odděleně 
soustřeďují: 
 
b) stavební a demoliční odpady, které 
obsahují nebezpečné složky; tato 
povinnost se vztahuje alespoň na 
odpady vymezené v bodě 2 v příloze č. 
23 k této vyhlášce. 
 
 
(3) Vybourané stavební a demoliční 
odpady obsahující azbest musí být 
neprodleně po vzniku zabaleny do 
neprodyšných obalů nebo uloženy do 
utěsněných nádob či kontejnerů a 
označeny a předány do zařízení pro 
nakládání s odpady, které je určeno k 
jejich sběru nebo odstranění. 
 

31987L0217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31987L0217 
 
 

Čl. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 8 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby: 
- činnosti spojené s prací s produkty obsahujícími 
azbest nezpůsobovaly významné znečištění ovzduší 
azbestovými vlákny nebo prachem, 
- demolice budov, konstrukcí a instalací obsahujících 

azbest a odstraňování azbestu nebo materiálů 

obsahujících azbest z nich, které by mohly vést k 

uvolnění azbestových vláken nebo prachu, 

nezpůsobovaly významné znečištění ovzduší 

azbestem; za tímto účelem se členské státy ujistí, že 

plán práce požadovaný podle článku 12 Směrnice 

83/477/EHS obsahuje nezbytná preventivní opatření 

za tímto účelem. 

 

Bez omezení platnosti Směrnice 78/319/EHS, v 
posledním znění Zákona o přistoupení z roku 1985, 
přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby:  
- během dopravy a ukládání odpadu obsahujícího 
azbestová vlákna nebo prach nebyly uvolněny do 
ovzduší a žádné kapaliny, které by mohly obsahovat 
azbestová vlákna, nebyly rozlity, 
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- v případech, kdy je odpad obsahující azbestová 
vlákna nebo prach ukládán na skládky k tomuto účelu 
určené, byl tento odpad příslušně upraven, zabalen 
nebo zakryt a v úvahu byly vzaty místní podmínky, 
aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do 
životního prostředí. 

§ 58 odst. 1 
písm. e) 

(1) Upravené kaly lze na zemědělské 
půdě používat pouze za splnění těchto 
podmínek: 
 
e) potřeba dodání živin do půdy na dílu 
půdního bloku určeného k použití 
upravených kalů musí být doložena 
výsledky rozborů agrochemických 
vlastností půd uvedenými v evidenčním 
listu využití kalů v zemědělství podle 
přílohy č. 35 k této vyhlášce, 

31986L0278 Čl. 8 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, 

 

§ 58 odst. 1 
písm. f) 

f) na 1 hektar může být použito nejvýše 
5 tun sušiny kalů; upravené kaly musí být 
na jednom dílu půdního bloku použity v 
jedné agrotechnické operaci a v jednom 
souvislém časovém období za 
příznivých fyzikálních a vlhkostních 
podmínek; pokud použité kaly obsahují 
méně než polovinu limitního množství 
každé ze sledovaných rizikových látek a 
prvků, může množství kalů dosáhnout 10 
tun sušiny kalů na 1 hektar, 
 

31986L0278 Čl. 5, bod 2 
písm. a) 

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 

 

§ 58 odst. 1 
písm. h) 

h) dávka dusíku dodaného v kalech 
nepřekročí limit dusíku stanovený pro 
hnojenou plodinu podle nařízení vlády o 
stanovení zranitelných oblastí a akčním 

31986L0278 Čl. 8 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, 
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programu7); množství a doba užití kalů 
se řídí též požadavkem rostlin na živiny 
s přihlédnutím k přístupným živinám a 
organické složce v půdě, jakož i ke 
stanovištním podmínkám, 

 

§ 59 Mezní hodnoty koncentrací 
vybraných rizikových látek a prvků, 

které mohou být do zemědělské půdy 
přidány v průběhu 10 let 

 
Celkový povolený vnos 

rizikových látek do zemědělské půdy 
použitím kalů v průběhu 10 let je určen 
povolenou dávkou kalů uvedenou v § 58 
odst. 1 písm. f) a mezními hodnotami 
koncentrací rizikových látek a prvků 
uvedených v příloze č. 36 k této 
vyhlášce. 

31986L0278 
 
 
 
 
 
 
31986L0278 

Čl. 4 
 
 
 
 
 
 
Čl. 5, bod 2 
b 

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. 

 
Aniž je dotčen článek 12: 

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): 
b) členské státy zajistí dodržování mezních hodnot 
pro množství kovů vnášených do půdy na jednotku 
plochy a času podle přílohy IC. 

  31986L0278 Příloha IC MEZNÍ HODNOTY KONCENTRACÍ TĚŽKÝCH 

KOVŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ROČNĚ VNESENY DO 

ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, STANOVENÉ NA ZÁKLADĚ 

DESETILETÉHO PRŮMĚRU 

§ 60 Mezní hodnoty koncentrací 
vybraných rizikových látek a prvků v 
kalech a mikrobiologická kritéria pro 

použití kalů na zemědělské půdě 
 

§ 60 
 

31986L0278 
 
 
 
 
 
 

Čl. 4 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
7) § 7 odst. 1 až 3 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 
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Na zemědělskou půdu mohou být 
použity pouze kaly, které 
 
a) nepřekračují mezní hodnoty 
koncentrací vybraných rizikových látek a 
prvků uvedené v příloze č. 36 k této 
vyhlášce a 
 
b) vyhovují mikrobiologickým kritériím 
uvedeným v příloze č. 27 k této vyhlášce. 

 
31986L0278 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 IA, a 
přijmou nezbytné kroky k zajištění, aby tyto mezní 
hodnoty nebyly překročeny v důsledku používání 
kalu. 
 

 

  31986L0278 Příloha IC MEZNÍ HODNOTY KONCENTRACÍ TĚŽKÝCH 

KOVŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ROČNĚ VNESENY DO 

ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, STANOVENÉ NA ZÁKLADĚ 

DESETILETÉHO PRŮMĚRU 

§ 61 odst. 1 
až 3 

Postupy analýzy kalů a půdy, včetně 
metod odběru vzorků 

 
§ 61 

 
(1) Odběry a analýzy vzorků 

půdy (dále jen „monitoring půdy“) na 
dílech půdního bloku určených k použití 
upravených kalů a odběry a analýzy 
vzorků kalů (dále jen „monitoring kalů“) 
zajišťuje osoba, která provedla úpravu 
kalů. Návrh monitoringu půdy a 
monitoringu kalů na dílech půdního 
bloku určených k použití upravených 
kalů je součástí programu použití kalů. 
 

(2) Monitoring půdy se provádí 
vždy ke každému programu použití kalů 
ve smyslu § 63 prostřednictvím osob 
pověřených Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavem zemědělským, v 

31986L0278 Čl. 9 Kal a půda, u které se kal využívá, musí být 
podrobeny rozboru podle plánu uvedeného v 
přílohách IIA a IIB. 
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souladu s vyhláškou o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd a zjišťování 
půdních vlastností lesních pozemků19) a 
v rozsahu uvedeném v příloze č. 35 k 
této vyhlášce. Pokud dochází k použití 
upravených kalů z různých čistíren 
odpadních vod nebo z různých 
technologií úpravy kalů na stejný díl 
půdního bloku, je možné provést pouze 
jeden monitoring půdy. 
 

(3) Při monitoringu kalů se 
provádí odběry a chemické a 
mikrobiologické analýzy kalů v rozsahu a 
četnosti uvedených v přílohách č. 27, 36 
a 37 k této vyhlášce. 

§ 63 odst. 2 
písm. a) až 
d) 

(2) Program použití kalů obsahuje 
 
a) vyhodnocení kalů z hlediska jejich 
použití na zemědělské půdě v souladu s 
přílohami č. 27, 36 a 37 k této vyhlášce, 
 
b) popis technologie úpravy kalů včetně 
ověření účinnosti technologie úpravy z 
hlediska hygienizace, 
 
c) celkové množství upravených kalů, na 
které se program použití kalů vztahuje, 
 
d) výčet dílů půdního bloku určených k 
použití upravených kalů včetně 
ukazatelů pro jejich hodnocení podle 
přílohy č. 36 k této vyhlášce, 

31986L0278 Čl. 10 odst. 
1 

1. Členské státy zajistí, aby byly vedeny 

aktualizované záznamy obsahující následující údaje: 

a) množství vyrobeného kalu a množství kalu 

dodaného pro zemědělské používání; 

b) složení a vlastnosti kalu v souladu s ukazateli 

uvedenými v příloze II A; 

c) způsob úpravy kalu podle čl. 2 písm. b); 

d) jména a adresy odběratelů kalu a místa, kde má 
být kal použit. 
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§ 63 odst. 2 
písm. k) 

k) evidenční listy využití kalů v 
zemědělství podle přílohy č. 35 k této 
vyhlášce. 

31986L0278 Čl. 10 odst. 
2 

2. Záznamy jsou přístupné příslušným orgánům a 
slouží jako podklady pro soubornou zprávu uvedenou 
v článku 17. 

§ 66 odst. 1 
a 2 

Podmínky pro dekontaminaci 
zařízení 

 
(1) Dekontaminací zařízení 

obsahujícího polychlorované bifenyly se 
rozumí postup, kterým se provede trvalé 
snížení koncentrace polychlorovaných 
bifenylů v zařízení pod 50 mg/kg nebo 
náhrada polychlorovaných bifenylů 
jinými vhodnými látkami neobsahujícími 
polychlorované bifenyly.  
 

(2) Náhradní kapaliny nebo 
provozní náplně, které neobsahující 
polychlorované bifenyly, musí 
představovat znatelně nižší rizika.  
 

31996L0059 
 
 
 
 
 
 
 
 
31996L0059 

čl. 2 písm. e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 9 odst. 2 

(e) „dekontaminace“ znamená všechny operace, 
které umožňují, aby zařízení, objekty, materiály 
nebo kapaliny, kontaminované s PCB, mohly být 
znovu využity, recyklovány nebo likvidovány za 
bezpečných podmínek, a které mohou zahrnovat 
nahrazení, což znamená všechny operace, při 
nichž jsou PCB nahrazovány vhodnými 
kapalinami, neobsahujícími PCB, 
 
Členské státy přijmou potřebná opatření, aby se 
zajistilo, že transformátory obsahující více než 
0,05% PCB podle váhy, jsou dekontaminovány 
podle zvláštních podmínek:  
(a) účelem dekontaminace musí být snížení 
koncentrace PCB na méně nežli 0,05% podle 
váhy, pokud možno na méně než 0,005% podle 
váhy, 
(b) náhradní kapalina, neobsahující PCB, musí 
znamenat znatelně nižší rizika, 
(c) výměna kapaliny nesmí nahrazovat následnou 
likvidaci PCB, 
(d) označení transformátoru po jeho 
dekontaminaci musí být nahrazeno označením, 
specifikovaným v příloze k této směrnici.  
 

 

§ 66 odst. 5 (5) Soustřeďování zařízení 
obsahujících polychlorované bifenyly a 
postup dekontaminace jsou stanoveny 
v příloze č. 40 k této vyhlášce. 

 

31996L0059 
 

Čl. 6 odst. 2 
 
 

Dříve nežli jsou PCB, použité PCB, nebo zařízení 
obsahující PCB převzaty licencovaným podnikem, 
provedou se všechna bezpečnostní opatření, 
potřebná k zabránění jakéhokoliv nebezpečí 
požáru. Za tím účelem se přechovávají odděleně 
od jakýchkoliv hořlavých látek. 
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§ 67 ve 
spojení 
s Přílohou 
č. 41 

Způsob označování zařízení 
obsahujících polychlorované bifenyly 

 
Provozovatel a vlastník zařízení 

obsahujícího polychlorované bifenyly 
jsou povinni označovat toto zařízení a 
v případě, že se jedná o zařízení uvnitř 
objektu, rovněž přístupové dveře 
objektu, kde je toto zařízení umístěno, 
neodstranitelným reliéfním nebo rytým 
štítkem podle bodu A přílohy č. 41 k této 
vyhlášce. 
 

31996L0059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31996L0059 

Čl. 4 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 5 
 
 

Seznamy obsahují tyto údaje: 
-  jména a adresy držitelů, 
- umístění a popis zařízení, 
- množství PCB, obsažených v zařízení, 
- data a způsoby ošetřování nebo výměn, které 
jsou prováděny nebo předpokládány, 
- data deklarování. 

Jestliže členský stát již zpracoval podobný seznam, 
nevyžaduje se nový. Seznamy se pravidelně 
aktualizují. 
 
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. 
 

§ 68 ve 
spojení 
s Přílohou 
č. 41  

Způsob označování 
dekontaminovaných zařízení 

 
Provozovatel a vlastník 

dekontaminovaného zařízení jsou 
povinni označovat toto zařízení a 
v případě, že se jedná o zařízení uvnitř 
objektu, rovněž přístupové dveře 
objektu, kde je toto zařízení umístěno, 
neodstranitelným reliéfním nebo rytým 
štítkem podle bodu B přílohy č. 41 k této 
vyhlášce. 

 

31996L0059 
 
 
 
 
 
31996L0059 

Čl. 4 odst. 5 
 
 
 
 
 
Příloha I 
 
 

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. 
 
Označování dekontaminovaných zařízení s PCB 
 

§ 69 odst. 1 
až 3 ve 
spojení 

Způsob prokazování existence 
polychlorovaných bifenylů, evidence 

zařízení a látek s obsahem 

31996L0059 
 
 
 

Čl. 4 odst. 3 
 
 
 

Seznamy obsahují tyto údaje: 
-  jména a adresy držitelů, 
- umístění a popis zařízení, 
- množství PCB, obsažených v zařízení, 

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



 

33 
 

s Přílohou 
č. 41 a 42  

polychlorovaných bifenylů a způsob 
ohlašování 

 
(1) Provozovatel nebo vlastník 

zařízení podle § 81 odst. 1 písm. d) 
zákona prokazuje existenci 
polychlorovaných bifenylů v zařízení 
ministerstvu na evidenčním listu podle 
přílohy č. 42 k této vyhlášce. V případě 
prokazování existence polychlorovaných 
bifenylů analytickým stanovením je 
přílohou evidenčního listu rovněž 
protokol o stanovení koncentrace 
polychlorovaných bifenylů. 

 
(2) U zařízení, která obsahují 

původní provozní kapalinu dodanou 
výrobcem, se kterou nebylo dále 
manipulováno v podobě filtrace, 
regenerace, doplňování nebo výměny, 
může být protokol o stanovení obsahu 
PCB nahrazen čestným prohlášením 
výrobce zařízení, které obsahuje 
následující údaje: 
a) identifikaci výrobce, 
b) základní údaje o zařízení; alespoň 
druh zařízení, typ a výrobní číslo, 
c) druh provozní kapaliny a její obchodní 
název, 
d) koncentraci PCB v provozní kapalině, 
e) podpis zodpovědné osoby výrobce 
zařízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
31996L0059 

 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 6 
 

- data a způsoby ošetřování nebo výměn, které 
jsou prováděny nebo předpokládány, 
- data deklarování. 
Jestliže členský stát již zpracoval podobný 
seznam, nevyžaduje se nový. Seznamy se 
pravidelně aktualizují. 
 
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 
záznamů mohou nahlížet místní orgány a 
veřejnost. Podniky také vystaví držitelům, kteří 
dodají použité PCB, potvrzení specifikující jejich 
množství a druh. 
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(3) Evidence a ohlašování podle 
§ 83 odst. 1 zákona se vede podle 
přílohy č. 41 k této vyhlášce.  

§ 69 odst. 4 
ve spojení 
s Přílohou 
č. 42 

(4) Evidence a ohlašování 
převodu nebo přechodu vlastnického 
nebo užívacího práva se vede na 
evidenčním listu 5 podle přílohy č. 42 
k této vyhlášce a činí tak provozovatel 
nebo vlastník zařízení, který provedl 
první ohlášení dle § 81 odst. 1 písm. d) 
zákona.  
 

31996L0059 Čl. 4 odst. 4 
 
 

Aby se zajistil soulad s odstavcem 1, přijmou členské 
státy potřebná opatření, aby se zajistilo, že držitelé 
takovéhoto zařízení oznámí příslušným orgánům 
množství, které mají a všechny změny, jež se toho 
týkají. 

§ 71 Odstraňování odpadní rtuti 
 

Odpadní rtuť může být odstraněna 
pouze na skládce skupiny S-
nebezpečný odpad v samostatném 
sektoru. Kromě požadavků této 
vyhlášky pro skládku skupiny S-
nebezpečný odpad musí být při 
trvalém uložení odpadní rtuti splněny 
požadavky uvedené v bodech A a B 
přílohy č. 46 k této vyhlášce. 

31999L0031 PŘÍLOHA 

II 

 

KRITÉRIA A POSTUP PŘIJÍMÁNÍ ODPADU 

Bod 6 a následující. 

 

§ 72  Odpadní olej 
 

(1) Zařízení určené pro nakládání 
s odpady přijímající odpadní olej podle § 
92 odst. 1 zákona musí být vybaveno 
 
a) nádržemi pro oddělený příjem 
jednotlivých druhů odpadních olejů 
vybavenými indikačním systémem proti 
přeplnění; nádrže musí být odděleny, 

32008L0098 
 
 
 
 
 
 
32008L0098 

Čl. 21 odst. 
1 písm. c)  
 
 
 
 
 
Čl. 21 odst. 
2 
 

pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné, 
odpadní oleje odlišných vlastností se nesměšovaly a 
odpadní oleje se nesměšovaly s jinými druhy odpadů 
nebo látek, pokud směšování znemožňuje jejich 
zpracování. 
 
 
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 technické 
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b) zařízením pro příjem a výdej 
odpadního oleje, včetně mechanické 
filtrace. 
 

(2) V zařízení ke zpracování 
odpadního oleje podle § 92 odst. 1 
zákona musí být sledovány následující 
ukazatele kvality odpadních olejů: 
 
a) obsah polychlorovaných bifenylů, 
b) obsah celkového chloru, 
c) obsah vody, 
d) obsah mechanických nečistot, 
e) v případě energetického využití 
rovněž jeho výhřevnost. 
 
(3) Pro stanovení ukazatelů kvality 
odpadních olejů uvedených v odstavci 2 
musí být použity vhodné odborné 
metody, tento požadavek je splněn, 
pokud jsou využity následující technické 
normy ČSN 65 6234 (656234) Ropné 
oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici. 
ze dne 30. 8 1984 a dále ČSN 65 6690 
(656690) Odpadní oleje. ze dne 1. 1. 
2003 pro obsah polychlorovaných 
bifenylů. 

požadavky, odpovědnost původce, ekonomické 
nástroje nebo dobrovolné dohody 

Příloha č. 4 Seznam odpadů, jejichž ukládání na 
skládku, využívání na povrchu 
terénu, využívání jako 
technologického materiálu pro 
technické zabezpečení skládek nebo 
pro účely uzavírání a rekultivace 
skládek je omezeno 
 

31999L0031 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; 
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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 data (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. 

Příloha č. 
12 

Údaje o předávající osobě a odpadu a 
základní popis odpadu 

 

32010L0075 
 
 
 
 
 
 
31999L0031 
 

Článek 53, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
§ 11 odst. 1 
písm. a) 

3. Před určením postupů pro odstranění nebo 
recyklaci zbytků musí být provedeny vhodné zkoušky 
k zjištění fyzikálních a chemických charakteristik a 
znečišťujícího potenciálu zbytků. Tyto zkoušky se 
musí zaměřit na celkový rozpustný podíl a rozpustný 
podíl těžkých kovů. 
 
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; 
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Příloha č. 
13 

Hlášení souhrnných údajů 
z průběžné evidence  
List 7 – Údaje o příjmu zařízení 
obsahujících PCB a odpadů PCB  

 

31996L0059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31996L0059 
 
 
 
 
 
31996L0059 

Čl. 4 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 4 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 6 
 
 
 
 

Seznamy obsahují tyto údaje: 
-  jména a adresy držitelů, 
- umístění a popis zařízení, 
- množství PCB, obsažených v zařízení, 
- data a způsoby ošetřování nebo výměn, které 
jsou prováděny nebo předpokládány, 
- data deklarování. 

Jestliže členský stát již zpracoval podobný seznam, 
nevyžaduje se nový. Seznamy se pravidelně 
aktualizují. 
 
Aby se zajistil soulad s odstavcem 1, přijmou členské 
státy potřebná opatření, aby se zajistilo, že držitelé 
takovéhoto zařízení oznámí příslušným orgánům 
množství, které mají a všechny změny, jež se toho 
týkají. 
 
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 záznamů mohou 
nahlížet místní orgány a veřejnost. Podniky také 
vystaví držitelům, kteří dodají použité PCB, potvrzení 
specifikující jejich množství a druh. 

Příloha č. 
13 

Hlášení souhrnných údajů z průběžné 
evidence  
List 8 - Údaje o vstupech a výstupech 
ze zařízení k mechanické úpravě, 
třídění, dotřídění (třídící, dotřiďovací 
linka, mechanicko-biologická úprava 
apod.)  

32018L0850 Čl. 5a odst. 
1 

Členské státy zavedou účinný systém kontroly kvality 
a sledovatelnosti komunálního odpadu ukládaného 
na skládku, jenž zajistí plnění podmínek stanovených 
v odstavci 1 tohoto článku. Pro tyto účely mohou 
využít systém vytvořený v souladu s čl. 11a odst. 3 
směrnice 2008/98/ES. 

Příloha č. 
19 

Označování nebezpečných odpadů 32008L0098 Čl. 19 odst. 
1 

Označování nebezpečných odpadů                                                             
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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. 

Příloha č. 
20 

Obsah identifikačního listu 
nebezpečného odpadu   

32008L0098 Čl. 19 odst. 
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 

Příloha č. 
23 bod 2 

Stavební a demoliční odpady, které 
obsahují nebezpečné složky: 

- izolační materiály s obsahem 

azbestu, 

- stavební materiály obsahující 

azbest, 

31987L0217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31987L0217 
 
 

Čl. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 8 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby: 
- činnosti spojené s prací s produkty obsahujícími 
azbest nezpůsobovaly významné znečištění ovzduší 
azbestovými vlákny nebo prachem, 
- demolice budov, konstrukcí a instalací obsahujících 

azbest a odstraňování azbestu nebo materiálů 

obsahujících azbest z nich, které by mohly vést k 

uvolnění azbestových vláken nebo prachu, 

nezpůsobovaly významné znečištění ovzduší 

azbestem; za tímto účelem se členské státy ujistí, že 

plán práce požadovaný podle článku 12 Směrnice 

83/477/EHS obsahuje nezbytná preventivní opatření 

za tímto účelem. 

 

Bez omezení platnosti Směrnice 78/319/EHS, v 
posledním znění Zákona o přistoupení z roku 1985, 
přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby:  
- během dopravy a ukládání odpadu obsahujícího 
azbestová vlákna nebo prach nebyly uvolněny do 
ovzduší a žádné kapaliny, které by mohly obsahovat 
azbestová vlákna, nebyly rozlity, 
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- v případech, kdy je odpad obsahující azbestová 

vlákna nebo prach ukládán na skládky k tomuto účelu 

určené, byl tento odpad příslušně upraven, zabalen 

nebo zakryt a v úvahu byly vzaty místní podmínky, 

aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do 

životního prostředí. 

Příloha č. 
27 

Limitní hodnoty indikátorových 
mikroorganismů 

31986L0278 Čl. 12 V případě potřeby mohou členské státy přijmout 

opatření přísnější, než která stanoví tato směrnice. 

Každé rozhodnutí této povahy musí být neprodleně 
sděleno Komisi podle stávajících dohod. 

Příloha č. 
36 

Mezní hodnoty koncentrací 
vybraných rizikových látek a prvků v 
kalech pro jejich použití na 
zemědělské půdě (ukazatele pro 
hodnocení kalů)  

31986L0278 Příloha I A 

 

 

 

Příloha I B 

MEZNÍ HODNOTY KONCENTRACÍ TĚŽKÝCH 
KOVŮ V PŮDĚ 
 

 

MEZNÍ HODNOTY KONCENTRACÍ TĚŽKÝCH 

KOVŮ V KALECH POUŽÍVANÝCH V ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

Příloha č. 
37 

Minimální četnost chemických a 
mikrobiologických analýz kalů 
využívaných na zemědělské půdě za 
rok  

31986L0278 
 
31986L0278 
 
31986L0278 

Příloha IIA 

 

Příloha IIB 

 
Příloha IIC 

ROZBOR KALU 
 
ROZBOR PŮDY 

 
ODBĚR VZORKŮ A METODY ROZBORU 

Příloha č. 
40 

Postup dekontaminace zařízení 
obsahujícího polychlorované 

bifenyly 
 

31996L0059 
 

Čl. 6 odst. 2 
 
 

Dříve nežli jsou PCB, použité PCB, nebo zařízení 
obsahující PCB převzaty licencovaným podnikem, 
provedou se všechna bezpečnostní opatření, 
potřebná k zabránění jakéhokoliv nebezpečí 
požáru. Za tím účelem se přechovávají odděleně 
od jakýchkoliv hořlavých látek. 
 

Příloha č. 
41 

A. Vzor štítku označujícího zařízení 
obsahujícího polychlorované 
bifenyly 

31996L0059 
 
 
 

Čl. 4 odst. 3 
 
 
 

Seznamy obsahují tyto údaje: 
-  jména a adresy držitelů, 
- umístění a popis zařízení, 
- množství PCB, obsažených v zařízení, 
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B. Vzor štítku označujícího zařízení 
dekontaminované od 
polychlorovaných bifenylů  

 
 
 
 
 
 
 
31996L0059 

 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 5 
 
 

- data a způsoby ošetřování nebo výměn, které 
jsou prováděny nebo předpokládány, 
- data deklarování. 

Jestliže členský stát již zpracoval podobný seznam, 
nevyžaduje se nový. Seznamy se pravidelně 
aktualizují. 
 
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. 
 

Příloha č. 
42 

Evidenční list pro inventarizaci 
zařízení obsahujících polychlorované 
bifenyly PCB a odpadů PCB dle § 83 
odst. 1 zákona 
 

31996L0059 Čl. 4 odst. 4 
 
 

Aby se zajistil soulad s odstavcem 1, přijmou členské 
státy potřebná opatření, aby se zajistilo, že držitelé 
takovéhoto zařízení oznámí příslušným orgánům 
množství, které mají a všechny změny, jež se toho 
týkají. 
 
 

 
 
 
 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu 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 

31987L0217 
 

Směrnice Rady 87/217/EHS z 19.3.1987 o prevenci a snižování znečišťování 
životního prostředí azbestem 

32018L0850 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, 
kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 
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32008L0098 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic 

31999L0031 SMĚRNICE RADY 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 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) 

31996L0059 Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných 
bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) 

32006R1013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 
2006 o přepravě odpadů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
660/2014 ze dne 15. května 2014. 
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