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Základními povinnostmi při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu 

rostlin jsou povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech (dále jen zákon o 

odpadech). V současné době nabyla účinnost novela tohoto zákona ve znění zákona č. 

169/2013 (většina ustanovení je účinná od 1. října 2013). 

Základní povinnosti, které jsou původci (subjekty, při jejichž činnosti odpad vzniká – 

zemědělci) povinni plnit (viz §16 zákona o odpadech) jsou následující: 

-zařazovat odpady podle druhu a kategorie podle §5 a 6 

- zajistit přednostní využití odpadů (§9a) 

- odpady předávat oprávněným osobám 

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a tak s nimi nakládat 

- shromažďovat odpady utříděné podle druhu a kategorie 

- 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 

- kontrolovat vliv nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP 

- 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 je možno upustit od třídění nebo 

odděleného shromažďování odpadů 

- s NO je možno nakládat pouze se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy 

(ORP,KÚ), souhlasu nepodléhá přeprava NO a shromažďování (v místě vzniku-provozovna) 

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

osobou), za dopravu odpovídá dopravce 

 

Prázdné obaly vzniklé po upotřebení prostředků na ochranu rostlin je zemědělec povinen 

zařadit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalogu odpadů pod katalogové číslo č. 15 01 10 * - 

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Obaly 

musí být před předáním oprávněné osobě shromažďovány takovým způsobem, aby tyto byly 

zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem (speciální nádoba, uzavřená 

místnost – ochrana před povětrnostními vlivy). Místo a nádoba, ve které jsou odpady 

shromažďovány musí být označeny v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. (identifikační list 

nebezpečného odpadu). 

Na shromažďovacím prostředku NO je třeba uvést katalogové číslo, název shromažďovaného 

odpadu, jméno a příjmení odpovědné osoby. V případě nebezpečných vlastnosti 

H1,H2,H3,H6,H8,H9 a H14 uvést grafický symbol. 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). 

Odpady je možno předávat pouze oprávněným osobám, které mají vydán souhlas k nakládání 

s nimi dle §14 odst. 1 zákona o odpadech. Seznam těchto osob je uveřejněn na webových 

stránkách KÚ (viz www. Treti ruka.cz. Při přepravě nebezpečných odpadů musí zúčastněné 

subjekty (původce, dopravce a oprávněná osoba, která odpady přebírá) dodržovat povinnosti 

uvedené v §40 zákona o odpadech – zasílání evidenčních listů o přepravě nebezpečných 

odpadů (nové znění týkající se elektronizace ELPNO schválené novelou č. 169/2013 Sb. bude 

účinné od 1. 10. 2014). 

Závěrem je nutno zdůraznit, že původce je za odpady odpovědný do doby jejich využití nebo 

odstranění (oprávněnou osobou), za dopravu odpovídá dopravce. 

 

Na uvádění obalů na trh nebo do oběhu se vztahují povinnosti stanovené zákonem č. 

477/2001 Sb. o obalech. Tyto povinnosti se týkají dovozců, výrobců nebo distributorů 

baleného zboží. Zejména se jedná o povinnost zjistit využití odpadů z obalů a v případě, že 

jsou výrobky dodávány spotřebiteli (fyzické osobě) také jejich zpětný odběr za účelem využití 

případně opakovaného použití nebo odstranění odpadů z obalů. Plnění těchto povinností musí 

být vždy v souladu s plněním povinností dle zákona o odpadech (viz výše povinnosti 

původce) 

V případě, že jsou povinnosti dle zákona o obalech plněny dle §13 odst. 1 písmene c) – 

uzavřením smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,a.s., je toto plnění 

prováděno v rámci nastaveného systému, kdy úhradou smluvní částky povinnou osobou 

(výrobcem, dovozcem, distributorem.. ) je následně financováno nakládání s odpady z obalů 

(obce, svozové firmy, zařízení k využití odpadů) a tímto je zajištěno splnění procent dle 

přílohy č. 3 zákona o obalech souhrnně za všechny klienty AOS.  

 

 

 


