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• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – 

ekoauditová novela (zákon č. 169/2013 – účinnost 1. 
října 2013) a předpisy související 

 

• Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 
 

                             Základní principy a povinnosti 
 

 

Legislativa 



 
 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – ekoauditová 

novela (zákon č. 169/2013 – účinnost 1. října 2013) a předpisy 
související 

 



Hierarchie nakládání s odpady 
§9a 

Předcházení vzniku 
odpadů 

Příprava k opětovnému 
použití 

Recyklace odpadů 

Jiné využití odpadů (např. 
energ. využití) 

Odstranění odpadů 

 



 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 
nebezpečné vlastnosti 

 

při výrobě výrobků omezovat vznik nevyužitelných 
odpadů, zejména nebezpečných 

 

při uvádění výrobků na trh vhodnou formou informovat 
o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných 
výrobků 

 

 

 

 
Všeobecné povinnosti 

§10 - Předcházení vzniku odpadů 
 



Povinnosti původců odpadů 



zařazovat odpady podle druhu a kategorie 

zajistit přednostní využití (§9a) 

odpady předávat oprávněným osobám 

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a tak 
s nimi nakládat 

shromažďovat odpady utříděné podle druhu a 
kategorie 

Povinnosti původců odpadů 
§16 



Původce pro účely nakládání s odpadem jsou povinni 
odpad zařadit podle Katalogu odpadů 

 
příloha č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. (odpady členěny dle 
činností…) 
názvy a katalogová čísla jednotlivých druhů odpadů 
v nejednoznačných případech na základě návrhu úřadu 
ORP odpad zařadí ministerstvo   
je v souladu s Katalogem odpadů EU 
pro účely evidence odpadů 
vyhláška č. 381/2001 Sb. stanoví přesný postup pro 
zařazování odpadů do Katalogu 
V Katalogu rozlišeny druhy a kategorie odpadů 
 

Katalog odpadů 



Katalog – rozdělení odpadů do 20 skupin, šestimístný kód 
odpovídající konkrétnímu druhu odpadu 
Kód XX YY ZZ 
XX – skupina odpadu 

označuje odvětví, ve kterém daný odpad vzniká 
např. skupina 20 Komunální odpady 

YY – podskupina odpadů 
zužuje výběr pro určení odpadu 
např. 20 01 Složky z odděleného sběru  

ZZ – název druhu odpadu 
Přesně určuje konkrétní druh odpadu 
např. 20 01 11 Textilní materiály 

Zařazování odpadů podle druhů 



Skupina 15 – odpadní obaly, absorpční činidla, čistící 
tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené 

Podskupina 15 01 obaly 

Kat. č. 15 01 10 * - obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

Zařazení obalů od přípravků na ochranu 
rostlin  



Kategorie: ostatní x nebezpečný - § 5 a 6 

Nebezpečný odpad: 

je-li uveden v Katalogu odpadů jako NO  

Je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů 
uvedených v Katalogu odpadů jako NO  

má-li  jednu nebo více nebezpečných vlastností 

    (příloha č.2 zákona) 

 

Zařazování podle kategorie 



V Katalogu je NO označen * 
Jeden druh odpadu může mít 2 katalogová čísla – tzv. 
zrcadlové položky: 

Odpad ostatní (bez N vlastností) 
Odpad nebezpečný (má N vlastnost 
nebo je smíšen či znečištěn N složkou 
nebo NO) 

 

Zařazování podle kategorie - Katalog 



Odpad ostatní – O 
Odpad nebezpečný ( v katalogu označen *) – N 
Odpady, kterým byla přidělena kategorie 
nebezpečný, jelikož odpad má N vlastnost nebo je 
smíšen či znečištěn N složkou nebo NO a nemají v 
Katalogu označení * - O/N 

 
osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 
N/O 
SKO se zařazuje jako odpad ostatní 

 
 

 

Zařazování podle kategorie - evidence 



zařazovat odpady podle druhu a kategorie 

zajistit přednostní využití 

odpady předávat oprávněným osobám 

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a tak s nimi 
nakládat 

shromažďovat odpady utříděné podle druhu a 
kategorie 

Povinnosti původců odpadů 



zařazovat odpady podle druhu a kategorie 

zajistit přednostní využití 

odpady předávat oprávněným osobám 

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a tak 
s nimi nakládat 

shromažďovat odpady utříděné podle druhu a 
kategorie 

Povinnosti původců odpadů 



Subjekty, které mají vydaný souhlas krajským úřadem  
k nakládání s odpady dle §14 odst.1 (v některých 
případech je vydáno povolení dle IPPC), případně dle 
§14 odst. 2 (ORP) 

Pozor na katalogová  čísla odpadů, které je možno 
oprávněné osobě předat 

www.treti ruka .cz – odkazy na stránky jednotlivých 
KÚ, kde je seznam zařízení uveden 

Odpady předávat oprávněným osobám 

http://www.treti/


Předání přímo oprávněné osobě 

Vedení evidence: původce – oprávněná osoba (i mobilní 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů 

 

Předání oprávněné osobě prostřednictvím dopravce 
(např. ZZN) 

 dopravce o odpadech nevede evidenci, dodržuje        
povinnosti stanovené pro ELPNO 

Předávání odpadu kat. č. 15 01 10 * 



zařazovat odpady podle druhu a kategorie 

zajistit přednostní využití 

odpady předávat oprávněným osobám 

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a tak s nimi 
nakládat (N/O) 

shromažďovat odpady utříděné podle druhu a 
kategorie 

Povinnosti původců odpadů 



zařazovat odpady podle druhu a kategorie 

zajistit přednostní využití 

odpady předávat oprávněným osobám 

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a tak s nimi 
nakládat 

shromažďovat odpady utříděné podle druhu a kategorie 

Povinnosti původců odpadů 



Krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku 
(provozovna!!!) před dalším nakládáním s odpady. 

§ 16 odst. 3 ZO – souhlas pro nakládání s NO (často na 
dobu určitou, pozor na chybějící katalogová čísla) – 
vydává ORP, popř. KÚ (provozovna s NO nad 100 
t/rok) 

! Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů 
nepodléhají souhlasu 

 

Shromažďování odpadů 



Speciální nádoby splňující předepsané technické 
požadavky: 

vzájemně odlišené (barvou, tvarově, popisem), 

ochrana před povětrnostními poměry, 

odolnost proti chem. vlast. odpadů, 

zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, 

svým provedením umožňuje bezpečnost při obsluze a 
čištění a dezinfekci. 

 

Shromažďování NO 



Na shromažďovacím prostředku NO uvést: 
Katalogové číslo 

Název shromažďovaného odpadu 

Jméno a příjmení odpovědné osoby 

V případě N vlastnosti H1,H2,H3,H6,H8,H9 a H14 uvést grafický 
symbol: 

Př.: H1 Výbušnost H2 Oxidační schopnost 

 

Shromažďování NO 



Každý nebezpečný odpad musí mít svůj vlastní 
identifikační list NO – v blízkosti místa 
shromažďování NO – název, kód, původce 
Charakterizuje NO z hlediska jeho skutečných 
vlastností 
Obsahuje bezpečnostní opatření při 
manipulaci, opatření při nehodách a haváriích, 
první pomoc, zodpovědnost za NO… 
Vzor V 383/2001 Sb. (příloha č. 3) 
 

Identifikační list NO 



zabezpečit odpady před znehodnocením, 
odcizením nebo únikem 

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi 

umožnit kontrolním orgánům přístup, předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace 

zpracovat POH 

kontrolovat vliv nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP 

Povinnosti původců odpadů 



zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením 
nebo únikem 

vést průběžnou evidenci o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi 

umožnit kontrolním orgánům přístup, předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace 

zpracovat POH 

kontrolovat vliv nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP 

Povinnosti původců odpadů 



Patří mezi základní povinnosti původců a 
oprávněných osob, které nakládají s odpady. 

 

Vede se průběžně za každou samostatnou 
provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. 

 

Evidence odpadů 
§39 



Obsah evidence:  
množství vzniklého odpadu – název, katalogové číslo, 
kategorie, 
způsob naložení s odpadem – využití, odstranění, 
předání …,(kódy – příloha zákona, vyhláška č. 383/2001 
Sb.) 
množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo 
odstranění a ID oprávněných osob, kterým byl odpad 
předán, 
datum, číslo zápisu, jméno odpovědné osoby za vedení 
evidence. 
Od 1.11.2008 podle přílohy č. 20 V 383/2001 Sb. ! 

 

Evidence odpadů 



Vedení evidence o odpadech 



Vedení evidence o odpadech 



 

5.1.2009  17 02 01 Dřevo                  O    60          -         A00 

5.1.2009  17 02 01 Dřevo                  O      -          60       AN3   Expal, s.r.o. Tišnov                      
Novák 

 31.1.2009  20 03 01 Směsný KO      O     2            -         A00 

 31.1.2009  20 03 01 Směsný KO      O     -              2       AN3   Technické služby Svitavy           
Novák 

 

Vedeno v tunách 

Vedení průběžné evidence odpadů 



Při produkci za IČ vyšší než 100 kg NO nebo 
100 tun OO se do 15. února následujícího roku 
posílá hlášení o produkci a nakládání s odpady 
do ISPOP 

V příloze č. 20 V 383/2001 Sb. formulář pro hlášení 
evidence původců odpadů 

Zvlášť za každou provozovnu a za každý druh 
odpadu 

Evidence odpadů - ohlašování 



odesílatel a příjemce NO jsou povinni vyplnit 
evidenční list přepravy nebezpečného odpadu 
(ELPNO)  

celkem 7 kopií 

Výjimkou je: 

evidence při vnitropodnikové dopravě, kdy se evidence 
nevede (zabezpečované vlastními dopravními 
prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny) 

 

Evidence při přepravě nebezpečných 
odpadů 



Evidence při přepravě nebezpečných 
odpadů - §40 

Dopravce NO 

Odesílatel NO 

Obecní úřad 
místo nakládky 

ELPNO č.2 

Obecní úřad 
místo vykládky 

ČIŽP 

Informuje v případě, že do 20 dnů 
neobdržel od příjemce potvrzený ELPNO 

Příjemce NO 

ELPNO č.5 

ELPNO č.3 

ELPNO č.4 

ELPNO č.7 

ELPNO č.1-7 

ELPNO č.3-7 (č. 6 si ponechá) 





zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením 
nebo únikem 

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi 

umožnit kontrolním orgánům přístup, předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné 
informace 
zpracovat POH 

kontrolovat vliv nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP 

§ 16 Povinnosti původců odpadů 



zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením 
nebo únikem 

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi 

umožnit kontrolním orgánům přístup, předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace 

zpracovat POH – bylo zrušeno 

kontrolovat vliv nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP 

Povinnosti původců odpadů 



zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením 
nebo únikem 

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi 

umožnit kontrolním orgánům přístup, předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace 

zpracovat POH 

kontrolovat vliv nakládání s odpady na zdraví 
lidí a ŽP 

Povinnosti původců odpadů 



ustanovit odpadového hospodáře (§15)-více než 100t No v 
posl.2 letech 

platit poplatky za ukládání odpadů na skládku 
se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy 
může upustit od třídění nebo odděleného 
shromažďování odpadů 
s NO nakládat pouze se souhlasem místně příslušného 
orgánu státní správy, souhlasu nepodléhá přeprava 
NO a shromažďování -doplněno 
původce je za odpady odpovědný do doby jejich 
využití nebo odstranění (oprávněnou osobou), za 
dopravu odpovídá dopravce 

Povinnosti původců odpadů 



ustanovit odpadového hospodáře  

platit poplatky za ukládání odpadů na skládku 
se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy 
může upustit od třídění nebo odděleného 
shromažďování odpadů 
s NO nakládat pouze se souhlasem místně příslušného 
orgánu státní správy, souhlasu nepodléhá přeprava 
NO a shromažďování  
původce je za odpady odpovědný do doby jejich 
využití nebo odstranění (oprávněnou osobou) 

Povinnosti původců odpadů 



ustanovit odpadového hospodáře  
platit poplatky za ukládání odpadů na skládku 

se souhlasem místně příslušného orgánu státní 
správy může upustit od třídění nebo 
odděleného shromažďování odpadů 
s NO nakládat pouze se souhlasem místně příslušného 
orgánu státní správy, souhlasu nepodléhá přeprava 
NO a shromažďování 
původce je za odpady odpovědný do doby jejich 
využití nebo odstranění (oprávněnou osobou) 

Povinnosti původců odpadů 



ustanovit odpadového hospodáře  
platit poplatky za ukládání odpadů na skládku 
se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy 
může upustit od třídění nebo odděleného 
shromažďování odpadů 

s NO nakládat pouze se souhlasem místně 
příslušného orgánu státní správy, souhlasu 
nepodléhá přeprava NO a shromažďování -
doplněno 
původce je za odpady odpovědný do doby jejich 
využití nebo odstranění (oprávněnou osobou) 

Povinnosti původců odpadů 



ustanovit odpadového hospodáře  
platit poplatky za ukládání odpadů na skládku 
se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy 
může upustit od třídění nebo odděleného 
shromažďování odpadů 
s NO nakládat pouze se souhlasem místně příslušného 
orgánu státní správy, souhlasu nepodléhá přeprava 
NO  

původce je za odpady odpovědný do 
doby jejich využití nebo odstranění 
(oprávněnou osobou) 

Povinnosti původců odpadů 


