185/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. kv tna 2001
o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon
ve zn ní zákon . 477/2001 Sb., . 76/2002 Sb., . 275/2002 Sb., . 320/2002 Sb.,
. 356/2003 Sb., . 167/2004 Sb., . 188/2004 Sb., . 317/2004 Sb., . 7/2005 Sb.,
. 444/2005 Sb., . 186/2006 Sb., . 222/2006 Sb., . 230/2006 Sb. a . 314/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákon

eské republiky:

ÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§1
P edm t úpravy
Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských spole enství 1)
a) pravidla pro p edcházení vzniku odpad a pro nakládání s nimi p i dodržování ochrany
životního prost edí, ochrany zdraví lov ka a trvale udržitelného rozvoje, 1a)
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodá ství, a
c) p sobnost orgán ve ejné správy.
-----------------------------------------------------------------1) Sm rnice Rady ze dne 15. ervence 1975 o odpadech (75/442/EHS).
Sm rnice Rady ze dne 18. b ezna 1991, kterou se m ní sm rnice 75/442/EHS o odpadech
(91/156/EHS).
Sm rnice Rady ze dne 16. ervna 1975 o zneškod ování odpadních olej (75/439/EHS).
Sm rnice Rady ze dne 22. listopadu 1986, kterou se m ní sm rnice 75/439/EHS o
zneškod ování odpadních olej (87/101/EHS).
Sm rnice Rady ze dne 20. února 1978 o odpadech z pr myslu oxidu titani itého
(78/176/EHS).
l. 11 sm rnice Rady ze dne 17. prosince 1979 o ochran podzemních vod p ed
zne iš ováním n kterými nebezpe nými látkami (80/68/EHS).
Sm rnice Rady ze dne 12. ervna 1986 o ochran životního prost edí a zejména p dy p i
používání kal z istíren odpadních vod v zem d lství (86/278/EHS).
Sm rnice Rady ze dne 19. b ezna 1987 o p edcházení a omezování zne išt ní životního
prost edí azbestem (87/217/EHS).
Sm rnice Rady ze dne 18. b ezna 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících n které
nebezpe né látky (91/157/EHS).
Sm rnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se p izp sobuje technickému
pokroku sm rnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících n které
nebezpe né látky.
Sm rnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpe ných odpadech (91/689/EHS).

Sm rnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o
provád ní n kterých sm rnic týkajících se životního prost edí (91/692/EHS).
Sm rnice Rady 96/59/ES ze dne 16. zá í 1996 o zneškod ování polychlorovaných bifenyl a
polychlorovaných terfenyl (PCB/PCT).
Sm rnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpad .
Sm rnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. zá í 2000 o vozidlech s
ukon enou životností.
1a) Zákon . 17/1992 Sb., o životním prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .
§2
P sobnost zákona
(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou
a) odpadních vod, 2)
b) odpad z hornické innosti a innosti provád né hornickým zp sobem ukládaných v
odvalech, výsypkách a odkalištích, 3)
c) odpad drahých kov , 4)
d) radioaktivních odpad , 5)
e) mrtvých lidských t l v etn mrtv narozených t l a potrat , ástí t l v etn amputovaných
kon etin a orgán a ostatk , 6)
f) konfiskát živo išného p vodu, 7)
g) nezachycených emisí zne iš ujících ovzduší, 8)
h) odpad trhavin, výbušnin a munice, 9)
i) vyt žených zemin a hlušin, v etn sediment z í ních tok a vodních nádrží, vyhovujících
limit m zne išt ní pro jejich využití na zem d lském p dním fondu, k zavážení podzemních
prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanovených provád cím právním
p edpisem.
(2) Pokud zvláštní právní p edpis nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon i na ukládání
odpad , které nevznikly p i hornické innosti, do podzemních prostor a na odkališt 3) a na
nakládání s nepoužitelnými návykovými látkami, p ípravky a prekurzory a nepoužitelnými
lé ivy. 10)
(3) Ministerstvo životního prost edí a Ministerstvo zem d lství stanoví vyhláškou
podrobnosti nakládání a limitní hodnoty koncetrací škodlivin ve vyt žených zeminách a
vyt žených hlušinách, v etn sediment z í ních tok a vodních nádrží, na které se
nevztahuje zákon o odpadech.
-----------------------------------------------------------------2) Zákon . 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
3) Zákon . 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis .
4) Zákon . 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kov (puncovní zákon), ve
zn ní zákona . 19/1993 Sb.
5) Zákon . 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ení (atomový
zákon) a o zm n a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
6) Zákon . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpis .

Zákon . 256/2001 Sb., o poh ebnictví a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis .
Zákon . 285/2002 Sb., o darování, odb rech a transplantacích tkání a orgán a o zm n
n kterých zákon .
7) Zákon . 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n n kterých souvisejících zákon
(veterinární zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
8) Zákon . 309/1991 Sb., o ochran ovzduší p ed zne iš ujícími látkami (zákon o ovzduší),
ve zn ní pozd jších p edpis . Zákon . 389/1991 Sb., o státní správ ochrany ovzduší a
poplatcích za jeho zne iš ování, ve zn ní pozd jších p edpis .
9) Zákon . 61/1988 Sb., o hornické innosti , výbušninách a o státní bá ské správ , ve zn ní
pozd jších p edpis .
10) Zákon . 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis . Zákon . 79/1997 Sb., o lé ivech a o zm nách a dopln ní
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
§3
Pojem odpad
(1) Odpad je každá movitá v c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a p ísluší do n které ze skupin odpad uvedených v p íloze . 1 k tomuto zákonu.
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba p edá movitou v c, p íslušející do
n které ze skupin odpad uvedených v p íloze . 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k
odstran ní ve smyslu tohoto zákona nebo p edá-li ji osob oprávn né ke sb ru nebo výkupu
odpad podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný p evod.
Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou v c p íslušející do n které ze
skupin odpad uvedených v p íloze . 1 k tomuto zákonu osoba sama.
(3) Pokud vlastník v ízení o odstran ní pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) neprokáže
opak, p edpokládá se úmysl zbavit se movité v ci p íslušející do n které ze skupin odpad
uvedených v p íloze . 1 k tomuto zákonu,
a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných k podnikání jako
vedlejší produkt p i výrob nebo p em n energie, p i výrob nebo nakládání s látkami nebo
výrobky nebo p i jejich využívání nebo p i poskytování služeb, nebo
b) jejíž p vodní ú elové ur ení odpadlo nebo zaniklo.
(4) Osoba má povinnost zbavit se movité v ci, p íslušející do n které ze skupin odpad
uvedených v p íloze . 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k p vodnímu ú elu a v c
ohrožuje životní prost edí nebo byla vy azena na základ zvláštního právního p edpisu. 11)
-----------------------------------------------------------------11) Nap íklad zákon . 258/2000 Sb., zákon . 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele, v e zn ní
pozd jších p edpis .
§4
Další základní pojmy

Pro ú ely tohoto zákona se rozumí
a) nebezpe ným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpe ných odpad uvedeném v
provád cím právním p edpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpe ných vlastností uvedených v p íloze . 2 k tomuto zákonu,
b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce p i innosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v provád cím právním p edpisu, s výjimkou
odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných k podnikání,
c) odpadovým hospodá stvím - innost zam ená na p edcházení vzniku odpad , na nakládání
s odpady a na následnou pé i o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola t chto
inností,
d) nakládáním s odpady - jejich shromaž ování, soust e ování, sb r, výkup, t íd ní, p eprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a odstra ování,
e) za ízením - technické za ízení, místo, stavba nebo ást stavby,
f) shromaž ováním odpad - krátkodobé soust e ování odpad do shromaž ovacích
prost edk v míst jejich vzniku p ed dalším nakládáním s odpady,
g) skladováním odpad - p echodné umíst ní odpad , které byly soust ed ny (shromážd ny,
sesbírány, vykoupeny) do za ízení k tomu ur eného a jejich ponechání v n m,
h) skládkou odpad - technické za ízení ur ené k odstra ování odpad jejich trvalým a
ízeným uložením na zemi nebo do zem ,
i) sb rem odpad - soust e ování odpad právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávn nou k podnikání od jiných subjekt za ú elem jejich p edání k dalšímu využití nebo
odstran ní,
j) výkupem odpad - sb r odpad v p ípad , kdy odpady jsou právnickou osobou nebo
fyzickou osobou oprávn nou k podnikání kupovány za sjednanou cenu,
k) úpravou odpad - každá innost, která vede ke zm n chemických, biologických nebo
fyzikálních vlastností odpad (v etn jejich t íd ní) za ú elem umožn ní nebo usnadn ní
jejich dopravy, využití, odstra ování nebo za ú elem snížení jejich objemu, p ípadn snížení
jejich nebezpe ných vlastností,
l) využíváním odpad - innosti uvedené v p íloze . 3 k tomuto zákonu,
m) materiálovým využitím odpad - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpad ,
které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpad k
p vodnímu ú elu nebo k jiným ú el m, s výjimkou bezprost edního získání energie,
n) energetickým využitím odpad - použití odpad hlavn zp sobem obdobným jako paliva
8) za ú elem získání jejich energetického obsahu nebo jiným zp sobem k výrob energie,
o) odstra ováním odpad - innosti uvedené v p íloze . 4 k tomuto zákonu,
p) p vodcem odpad - právnická osoba, p i jejíž innosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba
oprávn ná k podnikání, p i jejíž podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální
odpady vznikající na území obce, které mají p vod v innosti fyzických osob, na n ž se
nevztahují povinnosti p vodce, se za p vodce odpad považuje obec. Obec se stává
p vodcem komunálních odpad v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na míst k
tomu ur eném; obec se sou asn stane vlastníkem t chto odpad ,
r) oprávn nou osobou - každá osoba, která je oprávn na k nakládání s odpady podle tohoto
zákona nebo podle zvláštních právních p edpis , 12)
s) uvedením výrobku na trh v eské republice (dále jen "uvedení na trh") - první úplatné nebo
bezúplatné p edání výrobku jiné osob v eské republice jeho výrobcem nebo osobou, která
jej nabyla z jiné lenské zem Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz
výrobku,

t) uvedením výrobku do ob hu - každé úplatné nebo bezúplatné p edání výrobku jiné osob v
eské republice po jeho uvedení na trh,
u) dovozem výrobku - propušt ní výrobku ze zem mimo Evropských spole enství na území
eské republiky do celního režimu volného ob hu, usklad ování v celním skladu, aktivního
zušlech ovacího styku, p epracování pod celním dohledem nebo do asného použití,
v) distributorem - ten, kdo v dodavatelském et zci provádí následnou obchodní innost po
uvedení výrobku na trh.
-----------------------------------------------------------------8) Zákon . 309/1991 Sb., o ochran ovzduší p ed zne iš ujícími látkami (zákon o ovzduší),
ve zn ní pozd jších p edpis . Zákon . 389/1991 Sb., o státní správ ochrany ovzduší a
poplatcích za jeho zne iš ování, ve zn ní pozd jších p edpis .
12) Nap íklad zákon . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
zn ní pozd jších p edpis , zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších
p edpis , zákon . 138/1973 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 309/1991 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis .
ÁST DRUHÁ
Za azování odpad a hodnocení nebezpe ných vlastností odpad
HLAVA I
Za azování odpad
§5
Za azování odpadu podle Katalogu odpad
(1) P vodce a oprávn ná osoba jsou povinni pro ú ely nakládání s odpadem odpad za adit
podle Katalogu odpad , který Ministerstvo životního prost edí (dále jen "ministerstvo") vydá
provád cím právním p edpisem.
(2) V p ípadech, kdy nelze odpad jednozna n za adit podle Katalogu odpad , za adí odpad
ministerstvo na návrh p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností. Na toto ízení
se nevztahuje správní ád. 13)
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) Katalog odpad ,
b) postup pro za azování odpadu podle Katalogu odpad , a
c) náležitosti návrhu obecního ú adu obce s rozší enou p sobností na za azení odpadu podle
Katalogu odpad .
-----------------------------------------------------------------13) Zákon . 71/1967 Sb., o správním ízení (správní ád), ve zn ní pozd jších p edpis .
§6

Za azování odpadu podle kategorií
(1) P vodce a oprávn ná osoba jsou povinni pro ú ely nakládání s odpadem za adit odpad do
kategorie nebezpe ný, je-li
a) uveden v Seznamu nebezpe ných odpad uvedeném v provád cím právním p edpise, nebo
b) smíšen nebo zne išt n n kterou ze složek uvedených v Seznamu složek, které iní odpad
nebezpe ným, uvedeném v p íloze . 5 k tomuto zákonu, nebo
c) smíšen nebo zne išt n n kterým z odpad uvedených v Seznamu nebezpe ných odpad
uvedeném v provád cím právním p edpise.
(2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpe ných vlastností uvedených v p íloze . 2 k tomuto
zákonu, jsou p vodce a oprávn ná osoba, která s odpadem nakládá, povinni za adit tento
odpad jako nebezpe ný a nakládat s ním jako s nebezpe ným, i když nespl uje podmínky
uvedené v odstavci 1.
(3) Sm sný komunální odpad se neza azuje do kategorie nebezpe ný a p vodce a oprávn ná
osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpe ným, i když spl uje podmínky uvedené v
odstavci 1 nebo 2.
(4) Pokud p vodce nebo oprávn ná osoba osv d ením o vylou ení nebezpe ných vlastností
odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nemá žádnou z
nebezpe ných vlastností, ne-jsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpe né odpady;
jsou však povinni ov ovat, zda odpad tyto nebezpe né vlastnosti nemá. Zp sob a etnost
ov ování stanoví pov ená osoba v osv d ení o vylou ení nebezpe ných vlastností odpadu.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou Seznam nebezpe ných odpad .
HLAVA II
Hodnocení nebezpe ných vlastností odpad
§7
Pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad
(1) V p ípad , že p vodce nebo oprávn ná osoba, která s odpadem nakládá, se domnívá, že
odpad, který spl uje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), nemá žádnou z
nebezpe ných vlastností, mohou požádat o hodnocení nebezpe ných vlastností tohoto odpadu.
(2) Nebezpe né vlastnosti odpad uvedené v p íloze . 2 k tomuto zákonu pod ozna ením
kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba
pov ená ministerstvem, ostatní nebezpe né vlastnosti uvedené v p íloze . 2 k tomuto zákonu
hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pov ená Ministerstvem zdravotnictví (dále jen
"pov ená osoba").
(3) Pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad se ud luje na dobu ur itou, nejvýše
na 5 let. Dobu platnosti pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ministerstvo
nebo Ministerstvo zdravotnictví na návrh pov ené osoby prodlouží vždy nejvýše o dalších 5

let, pokud jsou spln ny podmínky pro prodloužení platnosti pov ení stanovené tímto
zákonem.
(4) Pokud pov ená osoba podá návrh na prodloužení platnosti pov ení k hodnocení
nebezpe ných vlastností odpad nejpozd ji do 6 m síc p ed uplynutím doby, na niž bylo
toto pov ení ud leno, pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad nezaniká,
dokud o návrhu nebude pravomocn rozhodnuto.
(5) Ud lené pov ení nep echází na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu.
(6) Ministerstvo ud lí pov ení nebo prodlouží platnost pov ení právnické osob nebo
fyzické osob , která prokáže odbornou zp sobilost nebo jejíž odborná zp sobilost byla
uznána podle zvláštního právního p edpisu 13a). Odborná zp sobilost pro hodnocení
nebezpe ných vlastností odpad uvedených v p íloze . 2 k tomuto zákonu pod ozna ením
kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 se prokazuje dokladem
a) o vysokoškolském vzd lání technického nebo p írodov dného sm ru,
b) o nejmén 10 letech praxe v oboru chemie nebo odpadového hospodá ství, a
c) o tom, že žadatel v posledních 6 m sících p ed podáním žádosti o pov ení nebo návrhu na
prodloužení platnosti pov ení absolvoval školení pro hodnocení nebezpe ných vlastností
odpad , jehož nápl schválilo ministerstvo.
(7) Ministerstvo zdravotnictví ud lí pov ení nebo prodlouží platnost pov ení právnické
osob nebo fyzické osob , která prokáže odbornou zp sobilost nebo jejíž odborná zp sobilost
byla uznána podle zvláštního právního p edpisu 13a). Odborná zp sobilost se prokazuje
a) pro hodnocení nebezpe ných vlastností odpad uvedených v p íloze . 2 k tomuto zákonu
pod ozna ením kódem H4 až H8, H10 a H11 p edložením dokladu o ukon eném
vysokoškolském studiu ve studijním oboru léka ství, veterinární léka ství nebo farmacie,
pop . v jiném studijním oboru na jiné vysoké škole, pokud fyzická osoba absolvovala
postgraduální studium ve specializaci pr myslové toxikologie a pokud jde o jiné odborné
pracovníky ve zdravotnictví, speciální pr pravu, v jejíž náplni je toxikologie, podle zvláštních
právních p edpis ; 14) pro hodnocení nebezpe né vlastnosti odpad uvedené v p íloze . 2 k
tomuto zákonu pod ozna ením H9 p edložením dokladu o ukon eném vysokoškolském studiu
ve studijním oboru léka ství nebo veterinární léka ství,
b) dokladem o nejmén 10 letech praxe v oboru, a
c) dokladem o tom, že žadatel v posledních 6 m sících p ed podáním žádosti o pov ení nebo
návrhu na prodloužení platnosti pov ení absolvoval školení pro hodnocení nebezpe ných
vlastností odpad , jehož nápl schválilo Ministerstvo zdravotnictví.
(8) Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávn nou k podnikání, musí požadavky
uvedené v odstavcích 6 a 7 spl ovat ten, kdo v ní odpovídá za ádné hodnocení nebezpe ných
vlastností odpad , (dále jen "odborný zástupce").
(9) Pokud dojde k ukon ení innosti odborného zástupce u pov ené osoby, je pov ená osoba
povinna ustanovit nového odborného zástupce a jeho ustanovení oznámit ministerstvu, které ji
pov ilo, a to nejpozd ji do 15 dn ode dne ukon ení innosti odborného zástupce. Zárove je
pov ená osoba povinna tomuto ministerstvu p edložit doklady, ze kterých vyplývá odborná
zp sobilost nového odborného zástupce.

(10) Pov ení podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném lenském
stát Evropské unie a na území eské republiky hodlá do asn nebo ojedin le vykonávat
innosti uvedené v odstavci 2, pokud prokáže, že
a) je státním p íslušníkem lenského státu Evropské unie a
b) je oprávn na k výkonu inností uvedených v odstavci 2 podle právních p edpis jiného
lenského státu Evropské unie.
(11) Doklady o spln ní podmínek podle odstavce 10 písm. a) a b) je tato osoba povinna
p edložit ministerstvu nebo Ministerstvu zdravotnictví p ed zahájením inností
vyjmenovaných v odstavci 2. Pro innost této osoby platí obdobn § 9.
(12) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou obsah žádosti o ud lení
pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad , obsah návrhu na prodloužení platnosti
tohoto pov ení a obsah školení pro hodnocení nebezpe ných vlastností odpad .
-----------------------------------------------------------------13a) Zákon . 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp sobilosti státních
p íslušník lenských stát Evropské unie a o zm n n kterých zákon (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve zn ní pozd jších p edpis .
14) § 45 vyhlášky . 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných
pracovnících ve zdravotnictví, ve zn ní zákona . 425/1990 Sb.
§8
Odejmutí a zánik pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad
(1) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví v rámci své p sobnosti rozhodnutím odejme
pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad pov ené osob , pokud neplní postupy
stanovené pro hodnocení nebezpe ných vlastností odpad nebo nespl uje podmínky, za
kterých bylo pov ení ud leno, nebo vystaví osv d ení na odpad, který má n kterou z
nebezpe ných vlastností.
(2) Platnost rozhodnutí o pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad zaniká
a) smrtí fyzické osoby,
b) zánikem právnické osoby,
c) prohlášením konkursu na majetek pov ené osoby,
d) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, pokud nebylo požádáno o prodloužení pov ení ve
smyslu § 7 odst. 4 nebo
e) dnem doru ení oznámení pov ené osoby o ukon ení její innosti jako pov ené osoby k
hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ministerstvu, které ji pov ilo.
§9
Osv d ení o vylou ení nebezpe ných vlastností odpadu
(1) Nebezpe né vlastnosti odpadu hodnotí pov ená osoba na základ žádosti p vodce nebo
oprávn né osoby. Zjistí-li pov ená osoba, že odpad žádnou nebezpe nou vlastnost nemá,
vydá žadateli osv d ení o vylou ení nebezpe ných vlastností odpadu (dále jen "osv d ení").

V opa ném p ípad pov ená osoba písemn sd lí s od vodn ním žadateli, že odpad má
jednu nebo více nebezpe ných vlastností (dále jen "sd lení"). Kopii tohoto osv d ení nebo
sd lení zašle p vodce nebo oprávn ná osoba neprodlen eské inspekci životního prost edí
(dále jen "inspekce") a krajskému ú adu p íslušnému podle místa nakládání s odpadem.
Osv d ení nezbavuje p vodce odpadu a oprávn nou osobu povinnosti nakládat s odpadem
tak, aby nedošlo k poškození životního prost edí, a odpov dnosti za škody zp sobené
nevhodným nakládáním s odpadem. Na vydávání osv d ení a sd lení se nevztahuje správní
ád.
(2) V osv d ení vymezí pov ená osoba vždy druh a p vod odpadu, na který se osv d ení
vztahuje, vyhodnocení nebezpe ných vlastností odpadu a stanoví podmínky a dobu platnosti
osv d ení; tato doba nesmí být delší než 4 roky. Osv d ení pozbývá platnosti okamžit , když
u p vodce nebo oprávn né osoby dojde ke zm n technologie nebo vstupní suroviny, která
ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti.
(3) Inspekce nebo krajský ú ad p íslušný podle místa nakládání s odpadem mohou pozastavit
platnost osv d ení vydaného pov enou osobou na dobu nejvýše 60 dn , vzniknou-li
pochybnosti o dodržení správných metod nebo postupu stanovených pro hodnocení
nebezpe ných vlastností odpadu nebo zp sobu a etnosti kontrol nebezpe ných vlastností
nebo vzniknou-li pochybnosti o výsledku hodnocení nebezpe ných vlastností odpadu.
Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení platnosti osv d ení nemá odkladný ú inek.
(4) Inspekce nebo krajský ú ad p íslušný podle místa nakládání s odpadem mohou odejmout
osv d ení, jestliže nebyly dodrženy metody nebo postup stanovený pro hodnocení
nebezpe ných vlastností odpadu nebo nebezpe né vlastnosti nebyly vyhodnoceny správn .
Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí osv d ení nemá odkladný ú inek.
(5) Pov ená osoba nesmí vydat osv d ení pro odpad, za který odpovídá jako p vodce nebo
oprávn ná osoba, a nesmí hodnotit nebezpe né vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla
pov ena.
(6) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou
a) obsah žádosti o hodnocení nebezpe ných vlastností odpadu,
b) obsah osv d ení,
c) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpe ných vlastností odpad .
ÁST T ETÍ
Povinnosti p i nakládání s odpady
HLAVA I
Všeobecné povinnosti
§ 10
P edcházení vzniku odpad

(1) Každý má p i své innosti nebo v rozsahu své p sobnosti povinnost p edcházet vzniku
odpad , omezovat jejich množství a nebezpe né vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musí být využity, p ípadn odstran ny zp sobem, který neohrožuje lidské zdraví a
životní prost edí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními p edpisy. 15)
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávn ná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna
tyto výrobky vyráb t tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpad z t chto výrobk ,
zejména pak nebezpe ných odpad .
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávn ná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je
povinna uvád t v pr vodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou
vhodnou formou informace o zp sobu využití nebo odstran ní nespot ebovaných ástí
výrobk .
-----------------------------------------------------------------15) Nap íklad zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších
p edpis , zákon . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n a dopln ní n kterých zákon (lesní
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 10a
(1) Pro ú ely této ásti zákona se rozumí
a) komunitním kompostováním - systém sb ru a shromaž ování rostlinných zbytk z údržby
zelen a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost,
b) zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytk ,
c) ve ejnou zelení - parky, lesoparky, sportovišt , d tská h išt a ve ejn p ístupné travnaté
plochy v intravilánu obce.
(2) Obec m že ve své samostatné p sobnosti, jako opat ení pro p edcházení vzniku odpad ,
stanovit obecn závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a zp sob
využití zeleného kompostu k údržb a obnov ve ejné zelen na území obce.
(3) Úprava a kompostování zelených zbytk musí být provozovány tak, aby nedošlo k
narušení složek životního prost edí nad míru stanovenou zvláštními právními p edpisy.
Kompostovací proces musí být ízen tak, aby byl zajišt n aerobní mikrobiální rozklad
organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.
(4) Jiné využití zeleného kompostu, než je uvedeno v odstavci 2, je možné pouze za spln ní
podmínek stanovených zvláštními právními p edpisy 15a).
-----------------------------------------------------------------15a) Nap íklad zákon . 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných p dních látkách, pomocných
rostlinných p ípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zem d lských p d (zákon
o hnojivech), ve zn ní pozd jších p edpis , vyhláška . 474/2000 Sb., o stanovení požadavk
na hnojiva, ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 11

P ednostní využívání odpad
(1) Každý má p i své innosti nebo v rozsahu své p sobnosti povinnost v mezích daných
tímto zákonem zajistit p ednostn využití odpad p ed jejich odstran ním. Materiálové využití
odpad má p ednost p ed jiným využitím odpad .
(2) Spln ní povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném ase a míst
neexistují technické nebo ekonomické p edpoklady pro její spln ní a postupuje-li se v souladu
s plány odpadového hospodá ství podle ásti sedmé tohoto zákona.
(3) P i posuzování vhodnosti zp sob odstran ní odpad má vždy p ednost zp sob, který
zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrn jší k životnímu prost edí. Uložením na skládku
mohou být odstra ovány pouze ty odpady, u nichž jiný zp sob odstran ní není dostupný nebo
by p inášel vyšší riziko pro životní prost edí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení
odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo provád cím právním p edpis m.
§ 12
Obecné povinnosti
(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zp sobem stanoveným tímto
zákonem a ostatními právními p edpisy vydanými na ochranu životního prost edí. Nakládání
s nebezpe nými odpady se ídí též zvláštními právními p edpisy 16) platnými pro výrobky,
látky a p ípravky se stejnými nebezpe nými vlastnostmi, pokud není v tomto zákon nebo
provád cích právních p edpisech k n mu stanoveno jinak.
(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v
za ízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona ur ena. P i tomto nakládání s
odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prost edí
a nesm jí být p ekro eny limity zne iš ování stanovené zvláštními právními p edpisy. 17)
(3) K p evzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávn na pouze právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávn ná k podnikání, která je provozovatelem za ízení k využití nebo k odstran ní
nebo ke sb ru nebo k výkupu ur eného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem
za ízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem za ízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo
za podmínek stanovených v § 17 též obec.
(4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které p edává odpady, je k jejich p evzetí podle tohoto
zákona oprávn na. V p ípad , že se tato osoba oprávn ním neprokáže, nesmí jí být odpad
p edán.
(5) ed ní nebo míšení odpad za ú elem spln ní kritérií pro jejich p ijetí na skládku a míšení
nebezpe ných odpad navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno. Ve výjime ných
p ípadech je míšení nebezpe ných odpad navzájem nebo s ostatními odpady p ípustné pouze
se souhlasem krajského ú adu p íslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský ú ad tento
souhlas ud lí pouze tehdy, pokud míšením nebezpe ných odpad nedojde k ohrožení zdraví
lidí nebo životního prost edí a je-li ú elem míšení nebezpe ných odpad spln ní požadavk
technologie využití nebo odstran ní odpad a zvýšení bezpe nosti p i nakládání s nimi.

(6) Pokud již došlo ke smíšení nebezpe ných odpad navzájem nebo s ostatními odpady, musí
být provedeno jejich rozt íd ní, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to
nezbytné pro zajišt ní ochrany životního prost edí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje
na míšení nebezpe ných odpad , pro které je vydán souhlas krajského ú adu podle odstavce
5.
(7) Na jednotky požární ochrany a další právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k
podnikání, které jsou zvláštními právními p edpisy 18) ur eny k ešení havárií a zdolávání
požár , se p i této innosti nevztahují povinnosti p vodc odpad a oprávn ných osob.
-----------------------------------------------------------------16) Nap íklad zákon . 138/1973 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 133/1985 Sb., o
požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 258/2000 Sb.
17) Nap íklad zákon . 309/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 138/1973 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis .
18) Nap íklad zákon . 133/1985 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 13
Balení a ozna ování nebezpe ných odpad
(1) Balení nebezpe ných odpad se ídí p im en zvláštními právními p edpisy. 19)
(2) P vodce a oprávn ná osoba, která nakládá s nebezpe nými odpady, jsou povinni zajistit,
aby nebezpe né odpady byly ozna eny následujícím zp sobem:
a) odpady s nebezpe nou vlastností uvedenou v p íloze . 2 k tomuto zákonu pod ozna ením
kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního
p edpisu, 19)
b) nebezpe né odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpe ný odpad".
(3) P vodce a oprávn ná osoba, která nakládá s nebezpe ným odpadem, jsou povinni
zpracovat identifika ní list nebezpe ného odpadu a místa nakládání s nebezpe ným odpadem
tímto listem vybavit.
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah identifika ního listu nebezpe ného odpadu.
-----------------------------------------------------------------19) § 11 a 12 zákona . 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích, ve
zn ní pozd jších p edpis . Evropská dohoda o mezinárodní silni ní doprav nebezpe ných
v cí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákon pod . 64/1987 Sb. ád pro
mezinárodní železni ní dopravu nebezpe ného zboží (RID).
§ 14
Souhlas k provozování za ízení k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad
(1) Za ízení k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad lze provozovat pouze na
základ rozhodnutí krajského ú adu, kterým je ud len souhlas k provozování tohoto za ízení a

s jeho provozním ádem (dále jen "souhlas k provozování za ízení"). V ízení p edcházejícím
vydání tohoto rozhodnutí musí krajský ú ad posoudit všechna za ízení, která s t mito
innostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpe ných odpad se ud luje na dobu
ur itou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský ú ad prodlouží na základ žádosti
provozovatele skládky nebezpe ných odpad vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou
spln ny podmínky a pln ny povinnosti p i provozování skládky stanovené tímto zákonem a
provád cím právním p edpisem.
(2) V za ízeních, která nejsou podle tohoto zákona ur ena k nakládání s odpady, je možné
využívat pouze odpady, které spl ují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a p i
nakládání s t mito odpady nesm jí být porušeny zvláštní právní p edpisy, v souladu s nimiž je
za ízení provozováno, a právní p edpisy na ochranu zdraví lidí a životního prost edí. 20) K
provozování takovýchto za ízení není požadován souhlas k provozování za ízení podle
odstavce 1.
(3) Pokud další provozovatel za ízení požádá krajský ú ad o nový souhlas k provozování
za ízení nejpozd ji do 30 kalendá ních dn ode dne p evodu nebo p echodu užívacího práva k
za ízení, dosavadní souhlas k provozování za ízení platí i pro dalšího provozovatele, dokud o
žádosti dalšího provozovatele nebude pravomocn rozhodnuto.
(4) Kolauda ní souhlas, vydaný podle zvláštního právního p edpisu, 21) pro stavby ur ené k
využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl
ud len souhlas k provozování za ízení podle odstavce 1.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování za ízení,
b) obsah provozního ádu za ízení k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad ,
c) technické požadavky na tato za ízení,
d) obsah plánu úprav skládky,
e) podrobnosti ke vzorkování odpad pro zjiš ování jejich vlastností p i nakládání s nimi.
-----------------------------------------------------------------20) Nap íklad zákon . 138/1973 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 309/1991 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis , zákon . 258/2000 Sb.
21) Zákon . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis .
§ 15
Odpadový hospodá
(1) P vodce a oprávn ná osoba, kte í nakládali v posledních 2 letech s nebezpe nými odpady
v množství v tším než 100 t nebezpe ného odpadu za rok, a provozovatel skládky
nebezpe ných odpad nebo komunálních odpad jsou povinni zajiš ovat odborné nakládání s
odpady prost ednictvím odborn zp sobilé osoby (dále jen "odpadový hospodá ").
(2) Spl uje-li podmínky uvedené v odstavci 1 i jednotlivá samostatná provozovna, je p vodce
nebo oprávn ná osoba povinna ur it odpadového hospodá e i pro tuto samostatnou
provozovnu.

(3) Odpadový hospodá odpovídá p vodci nebo oprávn né osob , která jej svým odpadovým
hospodá em ur ila, za zajišt ní odborného nakládání s odpady. Odpadový hospodá zastupuje
p vodce nebo oprávn nou osobu p i jednání s orgány ve ejné správy v oblasti odpadového
hospodá ství, zejména p i výkonu jejich kontrolní innosti.
(4) Funkci odpadového hospodá e lze vykonávat pro nejvíce p t p vodc a oprávn ných osob
nebo p t samostatných provozoven.
(5) Povinnost ur it odpadového hospodá e se nevztahuje na dopravce, i když spl ují
podmínky uvedené v odstavci 1.
(6) Odpadovým hospodá em m že být ur ena pouze fyzická osoba, která má dokon ené
vysokoškolské vzd lání a nejmén 3 roky praxe v oboru odpadového hospodá ství v
posledních 10 letech, nebo st ední vzd lání ukon ené maturitou a nejmén 5 let praxe v oboru
odpadového hospodá ství v posledních 10 letech.
(7) Pokud p vodce nebo oprávn ná osoba spl ují podmínky uvedené v odstavci 1, je
ustanovení odpadového hospodá e v souladu s tímto zákonem p edpokladem pro ud lení
souhlas podle § 14 a § 16 odst. 3.
(8) Pokud dojde k ukon ení innosti odpadového hospodá e u p vodce nebo oprávn né osoby
a podmínky uvedené v odstavci 1 nadále trvají, je p vodce nebo oprávn ná osoba povinna
ustanovit nového odpadového hospodá e a jeho ustanovení oznámit správnímu ú adu, který jí
vydal souhlas k provozování za ízení nebo souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady, a to
nejpozd ji do 30 dn ode dne ukon ení innosti odpadového hospodá e. Zárove je p vodce
nebo oprávn ná osoba povinna tomuto správnímu ú adu p edložit doklady, z nichž vyplývá
spln ní požadavk uvedených v odstavci 6.
(9) Ustanovení odstavce 8 se vztahuje i na p ípad, kdy nov dojde k napln ní podmínek podle
odstavce 1 u p vodce nebo oprávn né osoby.
HLAVA II
Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady
DÍL 1
P vodci odpad
§ 16
Povinnosti p vodc odpad
(1) P vodce odpad je povinen
a) odpady za azovat podle druh a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit p ednostní využití odpad v souladu s § 11,

c) odpady, které sám nem že využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a provád cími
právními p edpisy, p evést do vlastnictví pouze osob oprávn né k jejich p evzetí podle § 12
odst. 3, a to bu p ímo, nebo prost ednictvím k tomu z ízené právnické osoby, 22)
d) ov ovat nebezpe né vlastnosti odpad podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skute ných vlastností,
e) shromaž ovat odpady ut íd né podle jednotlivých druh a kategorií,
f) zabezpe it odpady p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést pr b žnou evidenci o odpadech a zp sobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a
zasílat p íslušnému správnímu ú adu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a
provád cím právním p edpisem v etn evidencí a ohlašování PCB a za ízení obsahujících
PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou tímto zákonem nebo provád cím právním p edpisem,
h) umožnit kontrolním orgán m p ístup do objekt , prostor a za ízení a na vyžádání
p edložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s
odpady,
i) zpracovat plán odpadového hospodá ství v souladu s tímto zákonem a provád cím právním
p edpisem a zajiš ovat jeho pln ní,
j) vykonávat kontrolu vliv nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prost edí v souladu se
zvláštními právními p edpisy a plánem odpadového hospodá ství,
k) ustanovit odpadového hospodá e za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
l) platit poplatky za ukládání odpad na skládky zp sobem a v rozsahu stanoveném v tomto
zákon .
(2) Pokud vzhledem k následnému zp sobu využití nebo odstran ní odpad není t íd ní nebo
odd lené shromaž ování nutné, m že od n j p vodce upustit se souhlasem místn
p íslušného orgánu státní správy s navazujícími zm nami v kompetencích.
(3) S nebezpe nými odpady m že p vodce nakládat pouze na základ souhlasu v cn a
místn p íslušného orgánu státní správy, s navazujícími zm nami v kompetencích, pokud na
tuto innost již nemá souhlas k provozování za ízení podle § 14. P eprava nebezpe ných
odpad nepodléhá souhlasu.
(4) P vodce odpad je odpov dný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo
odstran ní, pokud toto zajiš uje sám jako oprávn ná osoba, nebo do doby jejich p evedení do
vlastnictví osob oprávn né k jejich p evzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpad odpovídá
dopravce. 23) Na každou oprávn nou osobu, která p evezme do svého vlastnictví odpady od
p vodce, p echázejí povinnosti p vodce podle odstavce 1, s výjimkou písmen i) a j).
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpe nými
odpady.
-----------------------------------------------------------------22) Nap íklad zákon . 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve zn ní pozd jších p edpis .
23) Zákon . 111/1994 Sb., o silni ní doprav , ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 17
Povinnosti a oprávn ní obce a fyzických osob p i nakládání s komunálním odpadem

(1) Na obce se vztahují povinnosti p vodc podle § 16, pokud dále zákon nestanoví jinak.
(2) Obec m že ve své samostatné p sobnosti stanovit obecn závaznou vyhláškou obce
systém shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad vznikajících na jejím katastrálním území, v etn systému nakládání se stavebním
odpadem.
(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními p edpisy 24) ur it místa, kam mohou
fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou
fyzické osoby odkládat nebezpe né složky komunálního odpadu (nap . zbytky barev a
spot ební chemie, zá ivky, rozpoušt dla). Povinnost zajišt ní míst k odkládání nebezpe ných
složek komunálního odpadu obec splní ur ením místa k soust e ování nebezpe ných složek
komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimáln však dvakrát ro n , a dále
zajišt ním odvozu oprávn nou osobou. Obec m že tento systém v p ípad pot eby doplnit
pravidelným mobilním svozem oprávn nou osobou.
(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu ur ených a ode
dne, kdy tak obec stanoví obecn závaznou vyhláškou, komunální odpad odd len
shromaž ovat, t ídit a p edávat k využití a odstra ování podle systému stanoveného obcí,
pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními p edpisy. 25)
(5) Obec m že vybírat úhradu za shromaž ování, sb r, p epravu, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad od fyzických osob na základ smlouvy. Smlouva musí být
uzav ena písemn a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nem že stanovit
poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad podle
zvláštního zákona. 25a)
(6) P vodci, kte í produkují odpad za azený podle Katalogu odpad jako odpad podobný
komunálnímu z innosti právnických osob a fyzických osob oprávn ných k podnikání, mohou
na základ smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním
odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto
službu.
-----------------------------------------------------------------24) Zákon . 50/1976 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
25) Nap íklad zákon . 309/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 389/1991 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis .
25a) § 10b zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 17a
Poplatek za komunální odpad
(1) Obec m že obecn závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2) a vybírat poplatek za
komunální odpad (dále jen "poplatek") vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit
sou asn s místním poplatkem za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad podle zvláštního zákona. 25a)

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, p i jejíž innosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo spole enství vlastník jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto spole enství.
Plátce poplatek rozú tuje na jednotlivé poplatníky.
(3) Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.
(4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek v as nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skute nost obci, která na základ toho vym í poplatek platebním vým rem.
(5) Maximální výše poplatku se stanoví podle p edpokládaných oprávn ných náklad obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle po tu a objemu nádob ur ených k odkládání odpad p ipadajících na
jednotlivé nemovitosti nebo podle po tu uživatel byt a s ohledem na úrove t íd ní tohoto
odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob ur ených k
odkládání odpadu. Poplatek je p íjmem obce.
(6) Na ízení ve v cech poplatk za komunální odpad se vztahují zvláštní právní p edpisy.
25b)
-----------------------------------------------------------------25a) § 10b zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis .
25b) Zákon . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis .
DÍL 2
Sb r a výkup odpad
§ 18
Povinnosti p i sb ru a výkupu odpad
(1) Provozovatel za ízení ke sb ru nebo výkupu odpad je povinen
a) za azovat odpady podle druh a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit p ednostní využití odpad v souladu s § 11,
c) ustanovit odpadového hospodá e za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
d) sebrané nebo vykoupené odpady p evád t do vlastnictví pouze osob oprávn né k jejich
p evzetí podle § 12 odst. 3,
e) provozovat za ízení ke sb ru nebo výkupu odpad v souladu s jeho schváleným provozním
ádem,
f) zve ej ovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpad a podmínky jejich sb ru nebo
výkupu a odebírat nebo vykupovat zve ejn né druhy sbíraných nebo vykupovaných odpad
za stanovených podmínek,
g) ov ovat nebezpe né vlastnosti odpad podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skute ných vlastností,
h) sbírané nebo vykupované odpady soust e ovat ut íd né podle jednotlivých druh a
kategorií,
i) zabezpe it odpady p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

j) vést pr b žnou evidenci o odpadech a zp sobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a
zasílat p íslušnému správnímu ú adu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a
provád cím právním p edpisem v etn evidencí a ohlašování PCB a za ízení obsahujících
PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou tímto zákonem nebo provád cím právním p edpisem,
k) umožnit kontrolním orgán m p ístup do objekt , prostor a za ízení a na vyžádání
p edložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s
odpady.
(2) Pokud vzhledem k následnému zp sobu využití nebo odstran ní odpad není t íd ní nebo
odd lené soust e ování odpad nutné, m že od n j provozovatel za ízení ke sb ru nebo
výkupu odpad se souhlasem p íslušného krajského ú adu upustit.
(3) Provozovatel za ízení ke sb ru nebo výkupu odpad provád jící sb r nebo výkup odpad
stanovených provád cím právním p edpisem je povinen p i odb ru nebo výkupu t chto
odpad vést evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil; k pln ní této povinnosti
je oprávn n vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní pr kazy totožnosti. Bez ov ení totožnosti
tento odpad neodebere ani nevykoupí. P i nakládání s osobními údaji fyzických osob
postupuje provozovatel podle zvláštního zákona. 26)
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpad , u nichž je oprávn ná osoba povinna p i
jejich odb ru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila.
-----------------------------------------------------------------26) Zákon . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis .
DÍL 3
Využívání odpad
§ 19
Povinnosti p i využívání odpad
(1) Provozovatel za ízení k využívání odpad je povinen
a) ustanovit odpadového hospodá e za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
b) zve ej ovat seznam odpad , k jejichž využívání je oprávn n,
c) provozovat za ízení k využívání odpad v souladu s jeho schváleným provozním ádem,
d) zabezpe it odpady p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
e) vést pr b žnou evidenci o odpadech a zp sobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a
zasílat p íslušnému správnímu ú adu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a
provád cím právním p edpisem v etn evidencí a ohlašování PCB a za ízení obsahujících
PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou tímto zákonem nebo provád cím právním p edpisem,
f) umožnit kontrolním orgán m p ístup do objekt , prostor a za ízení, na vyžádání p edložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
g) ov ovat nebezpe né vlastnosti odpad podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skute ných vlastností,

h) oznámit bez zbyte ného odkladu p íslušnému obecnímu ú adu obce s rozší enou
p sobností nep íznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí nebo životní prost edí, které
jsou v rozporu s vlivy o ekávanými nebo popsanými v provozním ádu za ízení, nebo vlivy,
které p ekra ují stanovené limitní hodnoty.
(2) Na provozovatele za ízení podle § 14 odst. 2 se vztahují povinnosti uvedené v odstavci 1
písm. e) a f).
(3) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem technické požadavky a podmínky
pro využívání odpad na povrchu terénu (nap íklad k terénním úpravám, rekultivacím).
DÍL 4
Odstra ování odpad
§ 20
Spole ná ustanovení
Provozovatel za ízení k odstra ování odpad je povinen
a) ustanovit odpadového hospodá e za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
b) zve ej ovat seznam odpad , k jejichž odstra ování je oprávn n,
c) provozovat za ízení k odstra ování odpad v souladu s jeho schváleným provozním ádem,
d) zabezpe it odpady p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
e) vést pr b žnou evidenci o odpadech a zp sobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a
zasílat p íslušnému správnímu ú adu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a
provád cím právním p edpisem v etn evidencí a ohlašování PCB a za ízení obsahujících
PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou tímto zákonem nebo provád cím právním p edpisem,
f) odstranit odpady v mimo ádných p ípadech na základ rozhodnutí obecního ú adu obce s
rozší enou p sobností, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prost edí a pokud je to
pro provozovatele technicky možné; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní ú ad
obce s rozší enou p sobností, který rozhodnutí vydal; náhradu náklad takto vynaložených je
povinna obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností uhradit osoba za odpad odpov dná,
g) umožnit kontrolním orgán m p ístup do objekt , prostor a za ízení, na vyžádání p edložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
h) ov ovat nebezpe né vlastnosti odpad podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skute ných vlastností,
i) oznámit bez zbyte ného odkladu p íslušnému obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností
nep íznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí nebo životní prost edí, které jsou v rozporu
s vlivy o ekávanými nebo popsanými v provozním ádu za ízení, nebo vlivy, které p ekra ují
stanovené limitní hodnoty.
§ 21
Zvláštní ustanovení pro skládkování odpad
(1) Provozovatel skládky odpad je dále povinen

a) p ed zahájením provozu skládky prokázat, že nemá dluhy v i místn p íslušnému
finan nímu ú adu a v i místn p íslušnému celnímu ú adu a že z ídil zvláštní ú et podle § 50
p i provozování skládky vytvá et a vést finan ní rezervu na rekultivaci, zajišt ní pé e o
skládku a asanaci po ukon ení jejího provozu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a
provád cími právními p edpisy,
b) zabezpe it po ukon ení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou pé i a
zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prost edí; tyto innosti zajiš ovat z vlastních
prost edk a prost edk finan ní rezervy po dobu nejmén 30 let,
c) vybírat poplatky za uložení odpad na skládku, odvád t je p íjemci poplatku a informovat
p íjemce poplatku o dlužných poplatcích,
d) archivovat evidenci uložených odpad po celou dobu provozu skládky a následné pé e o
skládku podle písmene b).
(2) Umíst ní a technické provedení skládky odpad musí zajistit ochranu životního prost edí
po celou dobu provozu skládky i po jeho ukon ení a podmínky pro rekultivaci skládky a
následné využití skládkového prostoru v souladu se schválenou územn plánovací
dokumentací. 27)
(3) Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením spl ují
požadavky pro ukládání t chto odpad . Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpad na
skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpe né vlastnosti a obsah škodlivých látek ve
vodném výluhu.
(4) Na skládky je zakázáno ukládat odpady stanovené provád cím právním p edpisem,
odpady, které mohou mít p i jejich smíšení negativní vliv na životní prost edí, a neupravené
odpady, s výjimkou odpad stanovených provád cím právním p edpisem, a odpad , u nichž
ani úpravou nelze dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstran ní jejich
nebezpe ných vlastností.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) seznam odpad , které je zakázáno ukládat na skládku, p ípadn které lze ukládat na
skládku pouze za ur itých podmínek,
b) technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu,
c) zp sob hodnocení odpad podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti.
-----------------------------------------------------------------27) § 8 a násl. zákona . 50/1976 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Zvláštní ustanovení pro spalování odpad
§ 22
(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li spln ny podmínky stanovené právními p edpisy o ochran
ovzduší 28) a o hospoda ení energií. 29)
(2) Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými p i spalování nebezpe ného
odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou.

-----------------------------------------------------------------28) Zákon . 309/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . Zákon . 389/1991 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .
29) Zákon . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií.
§ 23
(1) Za energetické využití odpad se spalování odpad považuje pouze tehdy, jestliže
a) použitý odpad nepot ebuje po vlastním zapálení ke spalování podp rné palivo a vznikající
teplo se použije pro pot ebu vlastní nebo dalších osob, nebo
b) odpad se použije jako palivo nebo jako p ídavné palivo v za ízeních na výrobu energie
nebo materiál za podmínek stanovených právními p edpisy o ochran ovzduší.
(2) Spalovny odpad , u nichž nejsou spln ny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou
za ízeními k odstra ování odpad .
DÍL 5
P eprava odpad
§ 24
Povinnosti p i p eprav odpad
(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání zú astn né na p eprav odpad
jsou povinny
a) zabezpe it p epravu odpad v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních
p edpisech, 30)
b) na vyžádání kontrolních orgán p edložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné
informace související s p epravou odpad ,
c) p i p eprav nebezpe ných odpad vést evidenci a ohlašovat p epravované nebezpe né
odpady v rozsahu stanoveném tímto zákonem a provád cím právním p edpisem.
(2) Dopravce, který není zárove osobou oprávn nou k p evzetí odpad do svého vlastnictví
podle § 12 odst. 3, nesmí p evzít odpady do svého vlastnictví.
-----------------------------------------------------------------30) Nap íklad zákon . 111/1994 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , Evropská dohoda o
mezinárodní silni ní doprav nebezpe ných v cí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce
zákon pod . 64/1987 Sb., ád pro mezinárodní železni ní dopravu nebezpe ného zboží
(RID).
ÁST TVRTÁ
Povinnosti p i nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými za ízeními
HLAVA I

Spole ná ustanovení
§ 25
(1) Pro ú ely tohoto zákona se vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými
za ízeními rozumí
a) PCB vymezené v § 26 a za ízení je obsahující,
b) odpadní oleje,
c) baterie a akumulátory,
d) kaly z istíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady,
e) odpady z výroby oxidu titani itého,
f) odpady azbestu,
g) autovraky,
h) elektrická a elektronická za ízení.
(2) Na p vodce vybraných odpad a oprávn né osoby, které nakládají s vybranými odpady, se
vztahují povinnosti p vodc a oprávn ných osob, pokud dále není stanoveno jinak.
(3) Právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání, které nakládají s vybranými
výrobky nebo odpady nebo provozují vybraná za ízení, jsou povinny poskytovat správním
ú ad m vykonávajícím p sobnost na úseku odpadového hospodá ství podle ásti jedenácté na
jejich žádost veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky,
vybranými odpady a informace týkající se provozu vybraných za ízení.
HLAVA II
Zvláštní ustanovení pro vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná za ízení
DÍL 1
PCB
§ 26
Pro ú ely této ásti zákona se rozumí
a) PCB - polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan,
monometyldibromdifenylmetan, veškeré sm si obsahující jednu nebo více z uvedených látek
v celkové koncentraci t chto látek vyšší než 50 mg/kg,
b) za ízením obsahujícím PCB - každé za ízení, které obsahuje nebo obsahovalo PCB a
nebylo dekontaminováno,
c) za ízením obsahujícím PCB a podléhajícím evidenci - za ízení obsahující PCB [písm. b)] s
celkovým objemem nápln PCB více než 5 litr ,
d) za ízeními, která mohou obsahovat PCB a podléhajícími evidenci - olejové
transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory, induk ní cívky a další
elektrotechnická za ízení pln ná elektroizola ní kapalinou, hydraulická d lní za ízení,
vakuová erpadla, pr myslová za ízení s oh evem teplonosnou kapalinou (duplikátory,
obalovny silni ní drti a podobn ) nebo ásti t chto za ízení obsahující více než 5 litr kapalin,

e) za ízením bez PCB - za ízení dle písmene b), které bylo úsp šn dekontaminováno a
za ízení dle písmene d), u n hož byla prokázána nep ítomnost PCB dle § 27 odst. 8 písm. c),
f) dekontaminací - veškeré postupy, které umožní, aby za ízení, objekty a materiály
obsahující PCB mohly být po prokázání nep ítomnosti PCB zp sobem stanoveným
provád cím právním p edpisem znovu používány, recyklovány nebo odstran ny.
Dekontaminací m že být i náhrada PCB jinými vhodnými látkami neobsahujícími PCB,
g) odstra ováním PCB - zp soby odstra ování odpad uvedené pod kódy D8, D9, D10, D12
a D15 p ílohy . 4 k tomuto zákonu.
§ 27
Povinnosti p i nakládání s PCB, odpady PCB a za ízeními obsahujícími PCB
(1) Vlastníci odpad PCB jsou povinni je odstranit a vlastníci, pop ípad provozovatelé
za ízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci a za ízení, která mohou obsahovat PCB a
podléhají evidenci jsou povinni tato za ízení dekontaminovat nebo odstranit v souladu s tímto
zákonem v nejkratší možné dob , nejpozd ji však do konce roku 2010, pokud neprokáží, že
za ízení neobsahuje PCB. Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 - 500 mg/kg
PCB mohou jejich vlastníci, pop ípad provozovatelé dekontaminovat nebo odstranit až na
konci jejich životnosti.
(2) Získávání PCB z jiných látek za ú elem jejich op tovného použití je zakázáno.
(3) Odstra ování PCB je možné pouze v za ízeních k tomu ur ených.
(4) Provozovatelé za ízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni ozna ovat
tato za ízení, v etn objekt , kde jsou tato za ízení umíst na, zp sobem stanoveným
provád cím právním p edpisem. Provozovatelé dekontaminovaných za ízení jsou povinni
ozna ovat tato za ízení zp sobem stanoveným provád cím právním p edpisem.
(5) Provozovatelé za ízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci nesm jí tato za ízení
dopl ovat PCB. Do doby vy azení z provozu mohou tato za ízení pouze udržovat tak, aby
PCB, které jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technickým normám, aby za ízení byla v
dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich nápln .
(6) Za ízení obsahující PCB, které nepodléhá evidenci a které je sou ástí jiného za ízení, které
je vy azováno z provozu, musí být z n j, pokud je to proveditelné, vyjmuto a odstran no v
souladu se zákonem a provád cím právním p edpisem.
(7) Pokud provozovatelé nebo vlastníci za ízení, která mohou obsahovat PCB [§ 26 písm. d)],
stanoveným zp sobem ministerstvu prokáží, že jejich za ízení neobsahují PCB, nemusí
povinnosti uvedené v odstavcích 1, 4 a 5 plnit. Zp sob prokázání stanoví provád cí právní
p edpis.
(8) Ministerstvo v dohod s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou
a) podmínky pro dekontaminaci, technické požadavky na nakládání s PCB a technické
požadavky na za ízení obsahující PCB v etn opat ení na ochranu zdraví lidí a životního
prost edí,
b) rozhod í metody pro stanovení celkové koncentrace PCB v látkách, které je obsahují,

c) podrobnosti zp sobu prokazování nep ítomnosti PCB, a
d) zp sob ozna ování za ízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci a zp sob
ozna ování dekontaminovaných za ízení.
DÍL 2
Odpadní oleje
§ 28
Pro ú ely této ásti zákona se rozumí
a) odpadními oleji - jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo pr myslové oleje, které
se staly nevhodnými pro použití, pro které byly p vodn zamýšleny, zejména upot ebené
oleje ze spalovacích motor a p evodové oleje a rovn ž minerální nebo syntetické mazací
oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje,
b) p epracováním odpadních olej - innosti zam ené k tomu, aby umožnily využívání
odpadních olej , tj. jejich regeneraci nebo spalování,
c) regenerací odpadních olej - jakýkoliv proces, kterým je možno vyrobit základové oleje
rafinací odpadních olej , zejména odstran ním kontaminujících složek, oxida ních produkt a
aditiv obsažených v takových olejích,
d) spalováním odpadních olej - pouze jejich energetické využití jako paliva podle zvláštního
právního p edpisu.
§ 29
Povinnosti p i nakládání s odpadními oleji
(1) P vodce odpadních olej a oprávn ná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni
a) zajistit p ednostn regeneraci odpadních olej ,
b) zajistit spalování odpadních olej v souladu s požadavky § 22 a 23, pokud regenerace není
možná,
c) zajistit skladování nebo odstran ní odpadních olej v souladu s požadavky tohoto zákona a
dalších právních p edpis , pokud regenerace ani spalování není možné z technických d vod ,
d) zajistit, aby b hem nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemn míchány nebo
smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpe nými odpady.
(2) Ke spln ní povinností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) m že p vodce nebo
oprávn ná osoba využít systému zp tného odb ru podle ásti páté.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na nakládání s odpadními oleji.
DÍL 3
Baterie a akumulátory
§ 30

Pro ú ely této ásti zákona se rozumí
a) bateriemi nebo akumulátory - zdroje elektrické energie generované p ímou p em nou
chemické energie, které se skládají z jedné i n kolika baterií nebo lánk ,
b) upot ebenými bateriemi nebo akumulátory - baterie nebo akumulátory, které nejsou
opakovan použitelné a jsou ur eny k regeneraci nebo k odstran ní.
§ 31
Povinnosti p i nakládání s bateriemi a akumulátory
(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání, které nakládají s alkalickými
manganovými bateriemi obsahujícími více než 0,025 hmotn. % rtuti nebo s bateriemi nebo
akumulátory, které obsahují
a) více než 0,0005 hmotn. % rtuti s výjimkou alkalických manganových baterií, nebo
b) více než 25 mg rtuti na lánek s výjimkou alkalických manganových baterií, nebo
c) více než 0,025 hmotn. % kadmia, nebo
d) více než 0,4 hmotn. % olova,
jsou povinny zajistit jejich odd lené shromaž ování, soust e ování, využití a odstran ní.
(2) Osoby uvád jící na trh baterie, akumulátory nebo za ízení, do nichž jsou baterie nebo
akumulátory zabudovány, jsou povinny
a) je ozna ovat údaji týkajícími se možností jejich zp tného odb ru a obsahu t žkých kov v
nich obsažených,
b) informovat spot ebitele o nebezpe ích spojených s protiprávním odstra ováním
upot ebených baterií a akumulátor .
(3) Osoby uvád jící na trh za ízení, které vyžaduje zabudování baterie nebo akumulátoru,
jsou povinny zajistit, aby spot ebitel mohl baterie nebo akumulátory po upot ebení snadno
vyjmout. Pokud za ízení neumož uje snadné vyjmutí baterií nebo akumulátor , musí být k
za ízení p ipojen návod pro spot ebitele na jejich bezpe né vyjmutí.
(4) Je zakázáno uvád t na trh baterie a akumulátory, které obsahují více než 0,0005 hmotn. %
rtuti, v etn p ípad , kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do za ízení.
(5) Zákaz uvedený v odstavci 5 se nevztahuje na knoflíkové lánky a baterie sestavené z
knoflíkových lánk , jejichž obsah rtuti nep evyšuje 2 hmotn. %.
(6) Dovozce má povinnost skute nosti uvedené v odstavcích 5 a 6 prokázat celnímu ú adu
p edložením dokladu podle odstavce 8.
(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na nakládání s bateriemi a
akumulátory a formu a obsah dokladu, který osv d uje spln ní podmínek a kritérií uvedených
v odstavcích 5 a 6.
DÍL 4
Kaly z istíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady

§ 32
Pro ú ely této ásti zákona se rozumí
a) kalem
1. kal z istíren odpadních vod zpracovávajících m stské odpadní vody nebo odpadní vody z
domácností a z jiných istíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného
složení jako m stské odpadní vody a odpadní vody z domácností,
2. kal ze septik a jiných podobných za ízení,
3. kal z istíren odpadních vod výše neuvedených,
b) upraveným kalem - kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úprav ,
dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významn
sníží obsah patogenních organism v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací,
c) použitím kalu - zapracování kalu do p dy,
d) programem použití kal - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném provád cím
právním p edpisem.
§ 33
Povinnosti p i používání kal
(1) Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá p du, je povinna používat pouze upravené
kaly s ohledem na nutri ní pot eby rostlin, za podmínek stanovených tímto zákonem a
provád cím právním p edpisem a v souladu s programem použití kal stanoveným p vodcem
kal tak, aby použitím kal nebyla zhoršena kvalita p dy a kvalita povrchových a
podzemních vod.
(2) P vodce kal je povinen stanovit program použití kal a v tomto programu doložit spln ní
podmínek použití kal stanovených tímto zákonem a provád cím právním p edpisem.
Program použití kal je povinen p edat osob uvedené v odstavci 1.
(3) Použití kal je zakázáno
a) na zem d lské p d , která je sou ástí chrán ných území p írody a krajiny podle zvláštního
právního p edpisu, 31)
b) na lesních porostních p dách b žn využívaných klasickou lesní p stební inností,
c) v pásmu ochrany vodních zdroj , na zamok ených a zaplavovaných p dách,
d) na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné p d v pr b hu vegeta ního
období až do poslední se e,
e) v intenzivních plodících ovocných výsadbách,
f) na pozemcích využívaných k p stování polních zelenin v roce jejich p stování a v roce
p edcházejícím,
g) v pr b hu vegetace p i p stování pícnin, kuku ice a p i p stování cukrové epy s využitím
chrástu ke krmení,
h) jestliže z p dních rozbor vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v pr m rném
vzorku p ekra uje jednu z hodnot stanovených v provád cím právním p edpisu,
i) na p dách s hodnotou vým nné p dní reakce nižší než pH 5,6,
j) na plochách, které jsou využívané k rekreaci a sportu, a ve ejn p ístupných prostranstvích,
nebo

k) jestliže kaly nespl ují mikrobiologická kritéria daná provád cím právním p edpisem.
Použití mikrobiáln kontaminovaných kal m že být provedeno pouze po prokázané
hygienizaci kal .
(4) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zem d lství a Ministerstvem zdravotnictví
stanoví vyhláškou
a) technické podmínky použití upravených kal na zem d lské p d ,
b) mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v p d ,
c) mezní hodnoty koncentrací t žkých kov , které mohou být p idány do zem d lské p dy za
10 let,
d) mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech pro použití na zem d lské
p d ,
e) mikrobiologická kritéria pro použití kal ,
f) postupy analýzy kal a p dy, v etn metod odb ru vzork ,
g) obsah programu použití kal .
-----------------------------------------------------------------31) Zákon . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 33a
Pro ú ely této ásti zákona se rozumí
a) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu,
b) za ízením pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpad - za ízení pro
aerobní nebo anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpad .
§ 33b
Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpad
(1) Provozovatel za ízení ke sb ru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpad
je povinen
a) provozovat toto za ízení se souhlasem k provozování za ízení a s jeho provozním ádem
podle § 14 odst. 1, s výjimkou za ízení, které zpracovává využitelné biologicky rozložitelné
odpady pro jednu zakládku v množství nep ekra ujícím 10 tun t chto odpad za rok (dále jen
"malé za ízení"); ro ní množství biologicky rozložitelného odpadu zpracované malým
za ízením nesmí p esáhnout 150 tun,
b) provozovat malé za ízení na základ kladného vyjád ení obecního ú adu obce s rozší enou
p sobností podle § 79 odst. 4 písm. e) a v souladu se zvláštními právními p edpisy na ochranu
zdraví lidí a životního prost edí, v souladu s nimiž je za ízení z ízeno a provozováno,
c) upravené biologicky rozložitelné odpady hodnotit a za azovat postupy a metodami
stanovenými provád cím právním p edpisem a v souladu s ním je ozna it a vybavit návodem
k použití,
d) upravené biologicky rozložitelné odpady, které nelze za adit do žádné ze skupin
stanovených provád cím právním p edpisem, a zbytkový odpad po úprav biologicky
rozložitelného odpadu, který již není odpadem podléhajícím biologickému rozkladu, p edat k
využití nebo odstran ní oprávn né osob podle § 12 odst. 3.

(2) Za azení biologicky rozložitelného odpadu podle jeho skute ných vlastností, složení a
zp sobu materiálového využití do n které ze skupin stanovených provád cím právním
p edpisem, jeho ozna ení a vybavení návodem k použití je jeho kone ným materiálovým
využitím podle § 4 písm. m).
(3) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zem d lství a Ministerstvem zdravotnictví
stanoví provád cím právním p edpisem
a) seznam biologicky rozložitelných odpad ,
b) zp soby biologického zpracování biologicky rozložitelných odpad ,
c) technické požadavky na vybavení a provoz za ízení biologického zpracování biologicky
rozložitelných odpad v závislosti na množství a druhu v n m upravovaných biologicky
rozložitelných odpad ,
d) technologické požadavky na úpravu biologicky rozložitelných odpad ,
e) obsah provozního ádu za ízení,
f) požadavky na kvalitu odpad vstupujících do technologie materiálového využívání
biologicky rozložitelných odpad ,
g) zp sob a kritéria hodnocení a za azování upravených biologicky rozložitelných odpad do
skupin podle zp sob jejich materiálového využití,
h) limitní hodnoty koncentrací cizorodých látek a indikátorových organism ve výstupech ze
za ízení pro biologické zpracování odpad , metody stanovení koncentrací cizorodých látek,
i) etnost a metody vzorkování, ozna ování skupin podle zp sobu jejich biologického
zpracování a kritéria hodnocení upraveného biologicky rozložitelného odpadu jako dále již
biologicky nerozložitelného odpadu.
DÍL 5
Odpady z výroby oxidu titani itého
§ 34
Povinnosti p i nakládání s odpady z výroby oxidu titani itého
(1) P vodce odpad z výroby oxidu titani itého, který zpracovává plán odpadového
hospodá ství, je povinen do tohoto plánu zapracovat i zp sob ešení omezování emisí
škodlivých látek do ovzduší, 8) zp sob omezování zne išt ní vypoušt ných odpadních vod,
v etn zp sobu ú inného išt ní odpadních vod, a zp sob monitorování složek životního
prost edí.
(2) Souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady z výroby oxidu titani itého p íslušný orgán
ve ejné správy neud lí, pokud posuzování vliv na životní prost edí 8a) prokáže
bezprost ední nebo p edpokládá pozd jší škodlivé ú inky výroby na životní prost edí. P i
zvýšení výroby oxidu titani itého o více než 15 tisíc tun ro n je p vodce odpad z této
výroby povinen zpracovat nový plán odpadového hospodá ství a požádat p íslušný správní
ú ad o nový souhlas k nakládání s odpady z výroby oxidu titani itého, p ípadn o nový
souhlas k provozování za ízení k využívání nebo odstra ování odpad z výroby oxidu
titani itého.

(3) Výrobce oxidu titani itého je povinen sledovat stanovené ukazatele pro vypoušt né
odpadní vody a ukazatele pro emise zne iš ujících látek do ovzduší zp sobem a v rozsahu
stanoveném zvláštním právním p edpisem a plánem odpadového hospodá ství a ohlašovat je
p íslušnému krajskému ú adu s etností stanovenou provád cím právním p edpisem.
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu
titani itého a požadavky na monitorování složek životního prost edí.
-----------------------------------------------------------------8) Zákon . 309/1991 Sb., o ochran ovzduší p ed zne iš ujícími látkami (zákon o ovzduší),
ve zn ní pozd jších p edpis . Zákon . 389/1991 Sb., o státní správ ochrany ovzduší a
poplatcích za jeho zne iš ování, ve zn ní pozd jších p edpis .
8a) Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí).
DÍL 6
Odpady z azbestu
§ 35
Povinnosti p i nakládání s odpady z azbestu
(1) P vodce odpad obsahujících azbest a oprávn ná osoba, která nakládá s odpady
obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby p i tomto nakládání nebyla z odpad do ovzduší
uvol ována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin
obsahujících azbestová vlákna.
(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k
tomu ur ené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, p ípadn po uložení na skládku okamžit
zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se ástice azbestu nemohly uvol ovat
do ovzduší.
(3) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem požadavky na ukládání odpad z
azbestu na skládky.
DÍL 7
Autovraky
§ 36
Pro ú ely tohoto zákona se rozumí
a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo ur eno k provozu na
pozemních komunikacích pro p epravu osob, zví at nebo v cí (dále jen "vozidlo") a stalo se
odpadem podle § 3,
b) vybraným autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním
právním p edpisem 31a) jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo t íkolové motorové

vozidlo 31b) s výjimkou motorové t íkolky 31b) (dále jen "vybrané vozidlo"), které se stalo
odpadem podle § 3,
c) výrobcem - kone ný výrobce vozidla, který jej uvedl v eské republice na trh, pop ípad
jeho právní nástupce,
d) op tovným použitím - použití ástí autovrak bez jejich p epracování ke stejnému ú elu,
pro který byly p vodn ur eny,
e) zpracováním - operace provád né po p evzetí autovraku za ú elem odstran ní
nebezpe ných složek autovraku, demontáž, roz ezání, drcení (šrédrování), p íprava na
odstran ní nebo využití odpadu z drcení a provád ní všech dalších operací pot ebných pro
využití nebo odstran ní autovraku a jeho ástí,
f) zpracovatelem autovraku - právnická nebo fyzická osoba oprávn ná k podnikání, která
provádí jednu i více operací podle písmena f) na základ souhlasu podle § 14 odst. 1.
-----------------------------------------------------------------31a) P íloha A zákona . 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o zm n zákona . 168/1999 Sb.
31b) P íloha . 1 vyhlášky . 341/2002 Sb., o schvalování technické zp sobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve zn ní vyhlášky .
100/2003 Sb.
§ 37
Povinnosti p i nakládání s autovraky
(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak p edat pouze osobám, které jsou
provozovateli za ízení ke sb ru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstra ování autovrak .
(2) Vlastník vozidla p ed jeho p edáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na
místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prost edí ani nenaruší estetický vzhled obce i
p írody nebo krajiny. 31c)
(3) Vozidlo umíst né v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opušt né vozidlo"), p emístí obecní
ú ad po uplynutí 2 m síc ode dne, kdy se o této skute nosti dozv d l na náklady jeho
vlastníka na vybrané parkovišt . Informaci o umíst ní opušt ného vozidla na vybrané
parkovišt zve ejní obecní ú ad na své ú ední desce. O umístn ní vozidla písemn informuje
jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.
(4) Pokud vlastník nep evezme vozidlo z vybraného parkovišt po marném uplynutí lh ty 2
m síc od informování vlastníka a v p ípad nemožnosti jeho identifikace od zve ejn ní
informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní ú ad naloží s
autovrakem podle odstavce 1.
(5) Náklady spojené s postupem podle odstavc 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední
vlastník opušt ného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.
(6) V p ípadech, kdy je opušt né vozidlo umíst no na pozemní komunikaci, se postupuje v
souladu se zvláštním právním p edpisem. 31d)

(7) Osoby oprávn né ke sb ru, výkupu, zpracování, využívání a odstra ování autovrak jsou
povinny
a) zavést systém sb ru vybraných autovrak a jejich ástí s p im enou hustotou sb rných
míst,
b) nakládat s vybranými autovraky a jejich ástmi tak, aby bylo dosaženo, že
1. nejpozd ji od 1. ledna 2006 budou vybrané autovraky op tovn použity a využity nejmén
v mí e 85 % pr m rné hmotnosti všech vybraných vozidel p evzatých za kalendá ní rok a
op tovn použity a materiálov využity v mí e nejmén 80 % pr m rné hmotnosti všech
vybraných vozidel p evzatých za kalendá ní rok, s výjimkou vybraných vozidel vyrobených
p ed 1. lednem 1980, pro které je míra op tovného použití a využití stanovena na 75 % a míra
op tovného použití a materiálového využití na 70 %,
2. nejpozd ji do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky op tovn použity a využity nejmén
v mí e 95 % pr m rné hmotnosti všech vybraných vozidel p evzatých za kalendá ní rok a
op tovn použity a materiálov využity v mí e nejmén 85 % pr m rné hmotnosti všech
vybraných vozidel p evzatých za kalendá ní rok,
c) ke spln ní povinností stanovených pod písmeny a) a b) uzav ít písemnou smlouvu s
akreditovanými zástupci 31e) a výrobci vybraných vozidel.
(8) Povinnosti podle odstavce 7 písmene b) se nevztahují na t íkolová motorová vozidla a na
vozidla zvláštního ur ení. 31b)
(9) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem technické požadavky na nakládání s
autovraky.
-----------------------------------------------------------------31b) P íloha . 1 vyhlášky . 341/2002 Sb., o schvalování technické zp sobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve zn ní vyhlášky .
100/2003 Sb.
31c) § 14 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.
31d) § 2, 19 a 40 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších
p edpis .
31e) § 2 odst. 10 zákona . 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích,
ve zn ní zákona . 103/2004 Sb.
§ 37a
Povinnosti výrobc a akreditovaných zástupc p i využití odpad z vybraných autovrak
(1) Akreditovaní zástupci, 31e) a výrobci jsou povinni
a) poskytovat zpracovatel m všechny informace, které jsou nutné k v cn správnému a
ekologicky šetrnému zpracování vybraného autovraku ve form p íru ek nebo na technickém
nosi i dat ve lh t do šesti m síc po uvedení vozidla na trh,
b) zajistit na vlastní náklady sb r, zpracování, využití a odstran ní vybraných autovrak s
ú inností ke dni ú innosti tohoto zákona pro nová vybraná vozidla uvedená na trh v eské
republice ode dne 1. ervence 2002 a dnem 1. ledna 2007 pro nová vybraná vozidla uvedená
na trh v eské republice p ed dnem 1. ervence 2002,
c) zajistit spln ní požadavk stanovených v § 37 odst. 7 písm. b).

(2) Každý výrobce a akreditovaný zástupce je povinen odebírat vybraná vozidla vlastní
zna ky poprvé uvedená na trh v eské republice po dni 1. ervence 2002 a ode dne 1. ledna
2007 i vybraná vozidla uvedená na trh v eské republice p ed dnem 1. ervence 2002, jsou-li
tato vybraná vozidla odevzdána do sb rného místa stanoveného výrobcem nebo
akreditovaným zástupcem.
(3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. b) se nevztahují na vozidla zvláštního ur ení. 31b)
(4) Výrobce a akreditovaný zástupce je povinen
a) ke spln ní povinností stanovených v odstavci 1 písm. b) uzav ít písemnou smlouvu s
osobami oprávn nými ke sb ru, výkupu, zpracování, p ípadn využívání a odstra ování
vybraných autovrak , pokud jimi není sám,
b) zpracovávat ro ní zprávu o pln ní cíl stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) za uplynulý
kalendá ní rok v rozsahu stanoveném provád cím právním p edpisem a tuto zprávu
každoro n zasílat ministerstvu do 31. b ezna.
-----------------------------------------------------------------31b) P íloha . 1 vyhlášky . 341/2002 Sb., o schvalování technické zp sobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve zn ní vyhlášky .
100/2003 Sb.
31e) § 2 odst. 10 zákona . 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích,
ve zn ní zákona . 103/2004 Sb.
§ 37b
Povinnosti provozovatele za ízení ke sb ru autovrak
(1) Provozovatel za ízení ke sb ru autovrak je povinen
a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 18,
b) p evzít v souladu s provozním ádem veškeré autovraky nebo jejich ásti a p evzít veškeré
použité ásti vyjmuté p i opravách vozidel,
c) bezúplatn p evzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1.
ervence 2002, pokud obsahují nutné ásti vozidla, zejména hnací a p evodové agregáty,
karosérii, katalyzátor dle homologace, nárazníky a pokud neobsahují ásti neschválené
výrobcem a odpad nemající p vod ve vybraném vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel
uvedených na trh p ed dnem 1. ervence 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 2007,
d) p i p evzetí autovraku bezplatn vystavit potvrzení o p evzetí, jehož náležitosti stanoví
provád cí právní p edpis,
e) zajistit p edání autovraku ke zpracování výhradn zpracovateli autovrak , pokud jím sám
není,
f) skladovat autovraky v souladu s podmínkami stanovenými provád cím právním
p edpisem,
g) vést evidenci o p evzatých autovracích a o autovracích odeslaných ke zpracování a zasílat
p íslušnému správnímu ú adu údaje v rozsahu a zp sobem stanoveným provád cím právním
p edpisem,
h) zapojit se do informa ního systému sledování tok vybraných autovrak , stanoveného
provád cím právním p edpisem.

(2) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem náležitosti potvrzení o p evzetí
autovraku do za ízení ke sb ru autovrak , podmínky pro skladování autovrak a rozsah a
zp sob vedení evidence p evzatých autovrak v etn informa ního systému sledování tok
vybraných autovrak .
§ 37c
Povinnosti zpracovatele autovrak
(1) Zpracovatel autovrak je povinen
a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 19,
b) p ed zahájením zpracovatelských operací autovraku zajistit od erpání a odd lené
shromaž ování provozních kapalin,
c) demontovat provád cím p edpisem stanovené ásti autovrak p ed jejich dalším
zpracováním tak, aby se omezily negativní dopady na životní prost edí,
d) zni it identifika ní íslo vybraného autovraku (VIN) zp sobem, který vylu uje jakékoliv
jeho op tovné použití,
e) vyjmout a odd lit z autovrak ásti a materiály obsahující olovo, rtu , kadmium a
šestimocný chrom ur ené provád cím právním p edpisem a využít nebo odstranit je
samostatn ,
f) skladovat a rozebírat autovraky tak, aby bylo možno ásti op tovn použít nebo
materiálov využít,
g) materiály a ásti autovrak v maximální mí e op tovn použít, využít, pop ípad odstranit
nebo za tím ú elem p edat jiné osob ,
h) vést evidenci o p evzatých autovracích a o zp sobech jejich zpracování a zasílat
p íslušnému správnímu ú adu údaje v rozsahu a zp sobem stanoveným provád cím právním
p edpisem,
i) s materiály a ástmi vybraných autovrak nakládat v souladu s § 37 odst. 7 písm. b),
j) zapojit se do informa ního systému sledování tok vybraných autovrak , stanoveného
provád cím právním p edpisem. Pokud sám není posledním zpracovatelem vybraných
autovrak , je povinen spolu s odpadem z vybraných autovrak p edat každému následujícímu
zpracovateli údaje o díl ím zpracování v souladu s provád cím právním p edpisem.
(2) Zpracovatel m že nabídnout ásti autovrak výrobci, akreditovanému zástupci, pop ípad
jinému kvalifikovanému zájemci k op tovnému použití. Za kvalifikovaného zájemce se
považuje právnická nebo fyzická osoba oprávn ná k podnikání v oboru opravy a servisu
motorových vozidel podle zvláštního právního p edpisu. 12)
-----------------------------------------------------------------12) Nap íklad zákon . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
zn ní pozd jších p edpis , zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších
p edpis , zákon . 138/1973 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 309/1991 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis .
§ 37d
zrušen

§ 37e
Poplatky na podporu sb ru, zpracování, využití a odstran ní vybraných autovrak
(1) Akreditovaní dovozci a individuální dovozci jsou povinni zaplatit za dovážená použitá
vybraná vozidla poplatek na podporu sb ru, zpracování, využití a odstran ní vybraných
autovrak ve výši 5 000 K . Prokáže-li akreditovaný dovozce nebo individuální dovozce, že
dovážené použité vybrané vozidlo spl uje technické podmínky pro emisní limity ve
výfukových plynech, které jsou v souladu s platnými p edpisy Evropského spole enství 31g)
vyžadovány pro výrobu stejné kategorie nového vozidla, je od placení tohoto poplatku
osvobozen. Stupe pln ní emisní úrovn se zjiš uje na základ technického protokolu o
emisním testu dle emisních p edpis EHK vydaného oprávn nou zkušebnou.
(2) Poplatek podle odstavce 1
a) u použitých vybraných vozidel, spl ujících podmínky pro schválení technické zp sobilosti
vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního p edpisu, 31h) se
platí na základ technického protokolu o spln ní stupn emisní úrovn emisního textu EHK
vydaného oprávn nou zkušebnou p ed vydáním osv d ení o registraci 31i) vybraného
vozidla,
b) u použitých vybraných vozidel, nespl ujících podmínky pro schválení technické
zp sobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního
p edpisu, 31h) ur ená k jejich p estavb , 31k) se platí p ed vyzna ením zm ny v osv d ení o
registraci vybraného vozidla, 31l)
c) u použitých vybraných vozidel, nespl ujících podmínky pro schválení technické
zp sobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního
p edpisu 31h) ani po jejich p estavb , 31k) dovážená jako autovraky za ú elem jejich
rozebrání na náhradní díly, se platí p ed vydáním souhlasu ministerstva k dovozu odpad
podle právních p edpis Evropských spole enství upravujících dozor nad p epravou odpad v
rámci Evropských spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolou. 39)
(3) Poplatek podle odstavce 1 se platí na zvláštní ú et Státního fondu životního prost edí
eské republiky 31j) ur ený pro nakládání s vybranými autovraky. Prost edky ze zvláštního
ú tu musí být použity výhradn na podporu sb ru, zpracování, využití a odstran ní vybraných
autovrak a jejich ástí.
(4) Podrobnosti placení poplatk podle odstavce 1 stanoví ministerstvo provád cím právním
p edpisem.
-----------------------------------------------------------------31g) Nap íklad sm rnice Komise 98/77/ES ze dne 2. íjna 1998 p izp sobující technickému
pokroku sm rnici Rady 70/220/EHS o opat eních proti zne išt ní ovzduší emisemi
motorových vozidel; sm rnice 2001/1/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ledna
2001 o zm n sm rnice Rady 70/220/EHS o opat eních proti zne išt ní ovzduší emisemi
motorových vozidel.
31h) § 34 a 35 zákona . 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o zm n zákona . 168/1999 Sb.
31i) § 3 a 7 vyhlášky . 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve zn ní pozd jších p edpis .
31j) Zákon . 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prost edí eské republiky, ve zn ní
pozd jších p edpis .

31k) § 73 a 74 zákona . 56/2001 Sb.
31l) § 4 vyhlášky . 243/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
DÍL 8
Elektrická a elektronická za ízení
§ 37f
(1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských spole enství 31m) stanoví
povinnosti výrobc m, posledním prodejc m a distributor m elektrických a elektronických
za ízení náležejících do skupin uvedených v p íloze . 7 k tomuto zákonu, nejsou-li sou ástí
jiného typu za ízení, na který se tento díl zákona nevztahuje, a povinnosti zpracovatel m
takových elektrických a elektronických za ízení, která se stala odpadem.
(2) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem seznam výrobk , které spadají do
skupin elektrických a elektronických za ízení uvedených v p íloze . 7 k tomuto zákonu.

-----------------------------------------------------------------31m) Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o
odpadních elektrických a elektronických za ízeních, ve zn ní sm rnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/108/ES.
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení
používání n kterých nebezpe ných látek v elektrických a elektronických za ízeních.
§ 37g
Základní pojmy
Pro ú ely tohoto dílu zákona se rozumí
a) elektrickým nebo elektronickým za ízením (dále jen "elektroza ízení") - za ízení, jehož
funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo za ízení k výrob ,
p enosu a m ení elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do n které
ze skupin uvedených v p íloze . 7 k tomuto zákonu a které je ur eno pro použití p i nap tí
nep esahujícím 1000 V pro st ídavý proud a 1500 V pro stejnosm rný proud, s výjimkou
za ízení ur ených výlu n pro ú ely obrany státu,
b) elektroodpadem - elektroza ízení, které se stalo odpadem, v etn komponent ,
konstruk ních díl a spot ebních díl , které v tom okamžiku jsou sou ástí za ízení,
c) op tovným použitím - použití zp tn odebraného nebo odd len sebraného elektroza ízení
nebo komponent takového elektroza ízení bez jejich dalšího p epracování ke stejnému ú elu,
pro který byly p vodn ur eny,
d) zpracováním elektroodpadu - jakákoli operace provád ná po p evzetí elektroodpadu do
za ízení ke zpracování elektroodpadu za ú elem jeho dekontaminace, demontáže, drcení,
využití nebo p ípravy na odstran ní nebo jakákoli jiná innost provedená s cílem využití nebo
odstran ní elektroodpadu,
e) výrobcem - fyzická nebo právnická osoba oprávn ná k podnikání, která bez ohledu na
zp sob prodeje, v etn použití prost edk komunikace na dálku 31n)
1. pod vlastní zna kou vyrábí a prodává elektroza ízení, nebo
2. prodává pod vlastní zna kou elektroza ízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se
na za ízení zna ka osoby podle bodu 1, nebo
3. v rámci své podnikatelské innosti dováží elektroza ízení do eské republiky, nebo tato
elektroza ízení uvádí v eské republice na trh,
f) elektroza ízením pocházejícím z domácností - použité elektroza ízení pocházející z
domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických
osob a fyzických osob oprávn ných k podnikání,
g) zp tným odb rem elektroza ízení - odebírání použitých elektroza ízení pocházejících z
domácností od spot ebitel bez nároku na úplatu na míst k tomu výrobcem ur eném,
h) odd leným sb rem elektroodpadu - odebírání použitých elektroza ízení nepocházejících z
domácností od kone ných uživatel na míst k tomu výrobcem ur eném.
-----------------------------------------------------------------31n) § 53 zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 37h

Základní povinnosti výrobc elektroza ízení
(1) Výrobce splní povinnosti stanovené pro odd lený sb r, zp tný odb r, zpracování, využití
a odstran ní elektroza ízení a elektroodpadu
a) samostatn , organiza n a technicky na vlastní náklady,
b) spole n s jiným výrobcem nebo výrobci na základ písemn uzav ené smlouvy; smluvní
strany odpovídají za pln ní povinností stanovených v tomto dílu zákona solidárn ,
c) p enesením t chto povinností na jinou, právnickou osobu, zajiš ující spole né pln ní
povinností výrobc podle tohoto dílu zákona; odpov dnost výrobc za pln ní povinností
stanovených v tomto dílu zákona, pokud tato právnická osoba povinnosti neplní, nezaniká.
(2) Výrobce je povinen zpracovávat ro ní zprávu o pln ní povinností podle odstavce 1 za
uplynulý kalendá ní rok (dále jen "ro ní zpráva") a každoro n ji zasílat ministerstvu do 31.
b ezna. V p ípad , že výrobce plní povinnosti uvedené v odstavci 1 spole n s jiným
výrobcem, m že spolu s ním zpracovat spole nou ro ní zprávu. V p ípad podle odstavce 1
písm. c) zpracovává ro ní zprávu p íslušná právnická osoba. Tato ro ní zpráva nahrazuje
ro ní zprávu podle § 38 odst. 10.
(3) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem bližší podmínky jednotlivých
zp sob pln ní povinností výrobc podle odstavce 1 a obsah ro ní zprávy podle odstavce 2.
§ 37i
Seznam výrobc elektroza ízení
(1) Výrobce elektroza ízení, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona, je
povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobc elektroza ízení (dále jen "Seznam") v
rozsahu podle odstavce 3. Do Seznamu se zapisují pouze ti výrobci podle § 37g písm. e), kte í
trvale podnikají na území eské republiky.
(2) Návrh na zápis do Seznamu podává výrobce ministerstvu k rozhodnutí ve dvou
vyhotoveních a na technickém nosi i dat, a to nejpozd ji do 60 dn od vzniku povinnosti
podle odstavce 1.
(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje
a) jméno a p íjmení, nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, místo podnikání,
identifika ní íslo, bylo-li p id leno, a ú edn ov enou kopii podnikatelského oprávn ní,
nap íklad živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním
rejst íku, též výpis z obchodního rejst íku ne starší než 3 m síce,
b) obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifika ní íslo, bylo-li p id leno, a výpis z
obchodního rejst íku ne starší než 3 m síce, jde-li o právnickou osobu a je-li v tomto rejst íku
zapsána,
c) seznam a popis elektroza ízení,
d) zp sob pln ní povinností stanovených v tomto dílu zákona,
e) zp sob zajišt ní financování podle § 37n a 37o a doklady o n m.
(4) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit ministerstvu jakékoli zm ny údaj
p edložených podle odstavce 3 do 14 dn od jejich uskute n ní. V téže lh t je povinna
oznámit ministerstvu, že zanikly d vody pro její vedení v Seznamu.

(5) Ministerstvo na základ oznámení nebo vlastního zjišt ní provede rozhodnutím zm nu v
zápisu v Seznamu nebo osobu, u které zákonné d vody pro vedení v Seznamu zanikly, ze
Seznamu vy adí.
(6) Seznam je ve ejn p ístupný. Ministerstvo zp ístupní Seznam na portálu ve ejné správy.
(7) Pro ú ely zápisu do Seznamu ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem bližší
podmínky zp sobu pln ní povinností a zajišt ní financování podle odstavce 3 písm. d) a e).
§ 37j
Uvád ní elektroza ízení na trh
(1) Výrobce elektroza ízení zajistí, aby elektroza ízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se
usnadnila demontáž a využití, zejména op tovné použití t chto elektroza ízení a materiálové
využití elektroodpadu, jeho komponent a materiál v souladu s právními p edpisy na
ochranu životního prost edí a právními p edpisy na ochranu ve ejného zdraví. 31o)
(2) Výrobce elektroza ízení uvedeného na trh 31p) po 13. srpnu 2005 zajistí, aby z ozna ení
elektroza ízení bylo patrné, že bylo na trh uvedeno po tomto datu, a bylo možné zjistit
výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona.
(3) Výrobce elektroza ízení, které náleží do skupin 1 až 7 nebo 10 podle p ílohy . 7 k
tomuto zákonu v etn elektroza ízení ur ených výlu n pro ú ely obrany státu, a výrobce
elektrických žárovek nebo svítidel ur ených k použití v domácnostech zajistí, aby
elektroza ízení, je-li uvedeno na trh po 30. ervnu 2006, neobsahovalo olovo, rtu , kadmium,
šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE),
nejedná-li se o
a) použití látek podle seznamu uvedeného v provád cím právním p edpise, nebo
b) náhradní díly ur ené k oprav nebo op tovnému použití elektroza ízení uvedeného na trh
p ed 1. ervencem 2006.
(4) Ten, kdo v rámci své podnikatelské innosti prodává elektroza ízení nepocházející od
výrobc zapsaných v Seznamu podle § 37i, nese odpov dnost výrobce za pln ní jeho
povinností stanovených v tomto dílu zákona.
(5) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem zp sob ozna ení elektroza ízení
podle odstavce 2 a seznam látek, na které se za vyhláškou stanovených podmínek nevztahuje
ustanovení § 37j odstavce 3.
-----------------------------------------------------------------31o) Nap íklad zákon . 102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk , ve zn ní pozd jších
p edpis , zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákon . 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis .
31p) § 2 zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a dopln ní
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

§ 37k
Zp tný odb r elektroza ízení a odd lený sb r elektroodpadu
(1) Výrobce elektroza ízení zajistí zp tný odb r elektroza ízení pocházejícího z domácností.
Pro elektroodpad nepocházející z domácností výrobce elektroza ízení zajistí jeho odd lený
sb r.
(2) Výrobce elektroza ízení pro ú ely zp tného odb ru elektroza ízení a odd leného sb ru
elektroodpadu ozna í elektroza ízení grafickým symbolem. Není-li možné elektroza ízení
takto ozna it vzhledem k jeho velikosti nebo funkci, ozna í se grafickým symbolem obal
nebo návod k použití nebo záru ní list elektroza ízení.
(3) Výrobce prost ednictvím distributor 31p) zajistí, aby byl kone ný uživatel informován o
zp sobu provedení odd leného sb ru. Distributor informuje p i prodeji elektroza ízení
kone ného uživatele o zp sobu zajišt ní odd leného sb ru.
(4) Poslední prodejce zajistí, aby spot ebitel 31r) m l p i nákupu elektroza ízení možnost
odevzdat ke zp tnému odb ru použité elektroza ízení v míst prodeje nebo dodávky nového
elektroza ízení, ve stejném po tu kus prodávaného elektroza ízení podobného typu a použití.
(5) Zbavit se elektroodpadu nebo elektroza ízení pocházejícího z domácností smí jeho držitel
jen jeho p edáním zpracovateli podle § 37l nebo na místo zp tného odb ru nebo odd leného
sb ru. Elektroza ízení z míst zp tného odb ru a elektroodpad z míst odd leného sb ru musí
být p edán pouze zpracovateli podle § 37l, není-li elektroza ízení jako celek op tovn
použito.
(6) Zp sob provedení zp tného odb ru elektroza ízení a odd leného sb ru elektroodpadu a
jejich p edání zpracovateli nesmí ztížit op tovné použití nebo materiálové využití
elektroza ízení nebo jejich komponent , nebo materiálové využití elektroodpadu.
(7) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem vzor grafického symbolu pro
ozna ování elektroza ízení pro ú ely zp tného odb ru elektroza ízení a odd leného sb ru
elektroodpadu.
-----------------------------------------------------------------31p) § 2 zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a dopln ní
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
31r) § 2 zákona . 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele, ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 37l
Zpracování elektroodpadu
(1) Výrobce elektroza ízení vytvo í systém pro zpracování elektroodpadu za použití
nejlepších dostupných technik 31s) jeho zpracování, využívání a materiálového využívání.

(2) Výrobce elektroza ízení poskytne zpracovatel m elektroodpadu veškeré informace, které
jsou nutné k jeho zpracování, p edevším údaje o obsažených nebezpe ných látkách,
možnostech op tovného použití elektroza ízení a materiálového využití elektroodpadu,
p ípadn zp sobu jejich odstran ní. Tyto informace výrobce elektroza ízení poskytne pro
každý typ nového elektroza ízení do jednoho roku od data uvedení výrobku na trh. Informace
poskytne v návodech na použití nebo na technickém nosi i dat nebo prost edky dálkové
komunikace.
(3) Zpracovatel elektroodpadu je povinen
a) provozovat za ízení ke zpracování elektroodpadu v souladu s jeho provozním ádem a
plnit další povinnosti oprávn né osoby,
b) p ednostn odstranit z elektroodpadu všechny látky a sou ásti stanovené provád cím
právním p edpisem,
c) skladovat a zpracovávat elektroodpad v souladu s technickými požadavky stanovenými
provád cím právním p edpisem,
d) zajistit využití elektroodpadu v souladu s § 37m,
e) vést v rozsahu stanoveném provád cím právním p edpisem evidenci o p evzatém
elektroodpadu a zp sobu jeho zpracování a zasílat p íslušnému správnímu ú adu údaje o
za ízení.
(4) Rozhodnutí, kterým se ud luje souhlas k provozu za ízení ke zpracování elektroodpadu a
s jeho provozním ádem (§ 14 odst. 1), musí obsahovat podmínky nezbytné ke spln ní
požadavk podle odstavce 3 písm. b) a c) a § 37m.
(5) Elektroodpad m že být p evezen p es hranice ke zpracování v souladu s p edpisy
Evropských spole enství upravujících dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství 39) a v souladu s ástí devátou. Zpracování elektroodpadu ve stát , který není
lenským státem Evropské unie, lze zahrnout do pln ní požadavk stanovených v § 37m,
doloží-li vývozce, že využití, op tovné použití nebo materiálové využití prob hlo za
podmínek srovnatelných s podmínkami stanovenými tímto zákonem.
(6) Tímto ustanovením nejsou dot eny povinnosti zpracovatele stanovené zvláštním právním
p edpisem 31t) pro zacházení s regulovanými látkami.
(7) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem technické požadavky na p ednostní
odstran ní látek a sou ástí z elektroodpadu, skladování a zpracování elektroodpadu, rozsah a
zp sob vedení evidence o p evzatém elektroodpadu a zp sobech jeho zpracování a využití a
zp sob ohlašování za ízení ke sb ru, zpracování a využití elektroodpadu.
-----------------------------------------------------------------31s) Zákon . 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zne išt ní, o integrovaném
registru zne iš ování a o zm n n kterých zákon (zákon o integrované prevenci), ve zn ní
zákona . 521/2002 Sb.
31t) Zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n n kterých dalších zákon (zákon o
ochran ovzduší), ve zn ní pozd jších p edpis .
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 2037/2000 ze dne 29. ervna 2000 o látkách,
které poškozují ozónovou vrstvu, ve zn ní pozd jších p edpis .
39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se

p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
§ 37m
Využívání elektroodpadu
(1) Výrobce elektroza ízení vytvo í systém, podle kterého bude zajišt no využití
elektroodpadu navazující na zp tný odb r elektroza ízení nebo odd lený sb r elektroodpadu.
(2) Zp tn odebraná a odd len sebraná elektroza ízení se p ed p edáním zpracovateli
p ednostn op tovn použijí jako celek. Op tovn lze použít pouze elektroza ízení i jejich
komponenty, které spl ují požadavky p íslušných právních p edpis . 31o)
(3) S ú inností od 1.1.2009
-----------------------------------------------------------------31o) Nap íklad zákon . 102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk , ve zn ní pozd jších
p edpis , zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákon . 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis .

§ 37n
Financování nakládání s elektroza ízením pocházejícím z domácností
(1) Je-li elektroza ízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, výrobce elektroza ízení je
povinen financovat zp tný odb r, zpracování, využití a odstran ní elektroza ízení
pocházejícího z domácností, které bylo zp tn odebráno podle § 37k a 38, jedná-li se o
elektroza ízení, jehož je výrobcem podle tohoto zákona. Náklady vynaložené podle tohoto
odstavce se p i prodeji nových elektroza ízení odd len neuvád jí.
(2) P ed uvedením elektroza ízení podle odstavce 1 na trh, je výrobce povinen poskytnout
záruku prokazující, že nakládání s veškerým elektroodpadem bude finan n zajišt no. Tato
záruka musí být dostate ná k pokrytí financování zp tného odb ru, zpracování, využití a
odstran ní elektroza ízení pocházejícího z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému
zp tného odb ru vytvo eného a provozovaného podle § 37k a 38. Výrobce, který zajiš uje
pln ní povinností podle § 37h odst. 1 písm. a), poskytne záruku formou ú elov vázaného
bankovního ú tu nebo pojišt ní za podmínek stanovených provád cím právním p edpisem.
Údaje o stavu a erpání z ú elov vázaného ú tu nebo výši pojistného pln ní za uplynulý rok
uvádí v ro ní zpráv . Prost edky uložené na ú elov vázaném bankovním ú tu mohou být
použity pouze se souhlasem ministerstva k zajišt ní financování zp tného odb ru, zpracování,
využití a odstran ní elektroza ízení pocházejícího z domácností; tyto prost edky nemohou být
p edm tem na ízení a provedení výkonu rozhodnutí, ani exekuce, ani zahrnuty do konkurzní
podstaty výrobce. Výrobce, který zajiš uje pln ní povinností podle § 37h odst. 1 písm. b)
nebo c), záruku neposkytuje.
(3) Bylo-li elektroza ízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, jsou k zajišt ní zp tného
odb ru, zpracování, využití a odstran ní elektroza ízení pocházejícího z domácností, které
bylo zp tn odebráno podle § 37k a 38, výrobci povinni vytvo it systém, do kterého v
odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu na trhu, p ispívají všechny osoby, které jsou
podnikatelsky inné v okamžiku vzniku p íslušných náklad . Na dobu osmi let od ú innosti
tohoto zákona a na dobu deseti let v p ípad elektroza ízení uvedeného ve skupin 1 p ílohy .
7 k tomuto zákonu od ú innosti tohoto zákona mohou tyto osoby p i prodeji nových
elektroza ízení odd len uvád t náklady na zp tný odb r, zpracování a odstran ní
elektroza ízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005. Uvádí-li výrobce, ve smyslu tohoto
ustanovení, náklady odd len , je takto povinen je uvád t každý prodávající p i prodeji v rámci
své podnikatelské innosti. Uvedené náklady nesmí p ekro it náklady skute n vzniklé.
(4) Povinnosti podle odstavc 1 a 2 plní i výrobce obchodující s využitím prost edk dálkové
komunikace pro elektroza ízení dodávaná do lenského státu Evropské unie, ve kterém má
kupující bydlišt nebo sídlo.
(5) Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem financí provád cím právním
p edpisem bližší podmínky financování, zejména zp sob výpo tu minimální výše uložených
finan ních prost edk na ú elov vázaném bankovním ú tu a minimální výše pojistného
pln ní.
§ 37o

Financování nakládání s elektroodpadem
(1) Výrobce elektroza ízení zajistí financování odd leného sb ru, zpracování, využití a
odstran ní elektroodpadu takto:
a) je-li elektroza ízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, zajistí jeho financování sám,
b) bylo-li elektroza ízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 a je-li nahrazováno výrobky
stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování výrobce takového
nového výrobku p i jejich dodávce, nejvýše však v po tu dodávaných elektroza ízení,
c) bylo-li elektroza ízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, není však nahrazováno
výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování kone ní
uživatelé, kte í nejsou spot ebiteli.
(2) Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem financí provád cím právním
p edpisem bližší podmínky financování podle odstavce 1.
ÁST PÁTÁ
Zp tný odb r n kterých výrobk
§ 38
(1) Povinnost zp tného odb ru se vztahuje na
a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živi ných nerost , p ípravky jinde
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejmén 70 % hmotnostních olej , jsou-li tyto oleje
podstatnou složkou t chto p ípravk ,
b) elektrické akumulátory,
c) galvanické lánky a baterie,
d) výbojky a zá ivky,
e) pneumatiky,
f) elektroza ízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)].
(2) Vláda m že v mezích p íslušných právních p edpis Evropských spole enství na ízením
stanovit další výrobky, než jsou uvedeny v odstavci 1, podléhající povinnosti zp tného odb ru
po jejich použití.
(3) Povinnost zajistit zp tný odb r použitých výrobk nabídnutých ke zp tnému odb ru má
právnická osoba nebo fyzická osoba oprávn ná k podnikání, která výrobky uvedené v
odstavci 1 vyrábí nebo uvádí na trh v eské republice výrobky zahrani ního výrobce, (dále
jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní zna ku a do výše, které za vykazované
období stanovené podle odstavce 10 vyrobí nebo doveze. Na zp tný odb r elektroza ízení
pocházejícího z domácností se vztahuje § 37n.
(4) Povinná osoba musí prost ednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávn né k
podnikání, která prodává výrobky uvedené v odstavci 1 spot ebiteli, (dále jen "poslední
prodejce") zajistit, aby byl spot ebitel informován o zp sobu provedení zp tného odb ru
t chto použitých výrobk . Výrobce elektroza ízení dále zajistí informování spot ebitele o

a) požadavku, aby elektroza ízení nebyla odstra ována spolu se sm sným komunálním
odpadem, ale byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu ur ených nebo v místech
jejich zp tného odb ru,
b) jejich úloze v op tovném použití elektroza ízení a materiálovém nebo jiném využití
elektroodpadu,
c) možných škodlivých vlivech nebezpe ných látek obsažených v elektroza ízení na životní
prost edí a na lidské zdraví.
(5) Poslední prodejce je povinen p i prodeji výrobk , na které se vztahuje povinnost zp tného
odb ru, informovat spot ebitele o zp sobu zajišt ní zp tného odb ru t chto použitých
výrobk . V p ípad , že tak neu iní, je povinen tyto použité výrobky odebírat p ímo v
provozovn , a to bez nároku na úplatu od spot ebitele, po celou provozní dobu a bez vázání
odebrání použitých výrobk ur ených ke zp tnému odb ru na nákup zboží.
(6) Povinná osoba m že na základ písemné dohody s obcí využít ke spln ní své povinnosti
systém sb ru a t íd ní komunálních odpad stanovený touto obcí.
(7) Zp tný odb r použitých výrobk uvedených v odstavci 1 musí být proveden bez nároku na
úplatu za tento odb r od spot ebitele, v p ípad uvedeném v odstavci 6 i od obce. Místa
zp tného odb ru musí být pro spot ebitele stejn dostupná jako místa prodeje výrobk , na
které se povinnost zp tného odb ru vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit zp tný odb r
zp sobem odpovídajícím obvyklým možnostem spot ebitele bez jeho nadm rného zatížení.
Zp tný odb r použitého výrobku lze odmítnout v p ípad , že použitý výrobek z d vodu
kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zp tný odb r provád jí. 31u) Provozovatel místa
zp tného odb ru použitých výrobk je povinen na požádání spot ebiteli vystavit potvrzení o
zp tném odb ru výrobku s náležitostmi stanovenými provád cím právním p edpisem.
(8) Zp tn odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli p edání osob oprávn né k jeho
využití nebo odstran ní.
(9) Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstran ní zp tn odebraných použitých výrobk
v souladu s tímto zákonem a provád cími právními p edpisy, a to do konce kalendá ního roku
následujícího po kalendá ním roce, v n mž byly odebrány.
(10) Povinná osoba je povinna zpracovávat ro ní zprávu o pln ní povinnosti zp tného odb ru
za uplynulý kalendá ní rok v rozsahu stanoveném provád cím právním p edpisem a tuto
zprávu každoro n zasílat ministerstvu do 31. b ezna.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti zp sobu provedení zp tného odb ru výrobk
a obsah ro ní zprávy o pln ní povinnosti zp tného odb ru za uplynulý kalendá ní rok.
-----------------------------------------------------------------31u) Nap íklad vyhláška . 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika
nebezpe ných chemických látek pro zdraví lov ka, vyhláška . 89/2001 Sb., kterou se
stanoví podmínky pro za azování prací podle kategorií, limitní hodnoty ukazatel
biologických expozi ních test a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými initeli.
ÁST ŠESTÁ
Evidence a ohlašování odpad a za ízení

§ 39
Evidence a ohlašování odpad , za ízení k nakládání s odpady, shromaž ovacích a sb rových
míst, sklad odpad , PCB, za ízení obsahujících PCB a odpad PCB
(1) P vodci odpad a oprávn né osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést pr b žnou
evidenci o odpadech a zp sobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou
samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatn . Zp sob vedení evidence pro
jednotlivé druhy odpad stanoví provád cí právní p edpis.
(2) P vodci a oprávn né osoby v p ípad , že produkují nebo nakládají s více než 50 kg
nebezpe ných odpad za kalendá ní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpad za
kalendá ní rok, jsou povinni zasílat každoro n do 15. února následujícího roku pravdivé a
úplné hlášení o druzích, množství odpad a zp sobech nakládání s nimi a o p vodcích odpad
obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností p íslušnému podle místa provozovny. Hlášení o
produkci a nakládání s odpady vznikajícími v rámci innosti Ministerstva obrany p edává
Ministerstvo obrany p ímo ministerstvu. Zp sob ohlašování stanoví provád cí právní p edpis.
(3) Provozovatelé za ízení k odstra ování nebo využívání odpad , provozovatelé za ízení ke
sb ru a zpracování autovrak , provozovatelé za ízení ke sb ru, zpracování, využívání a
odstra ování elektroodpadu (§ 37g) a provozovatelé za ízení uvedených v § 14 odst. 2 a
dopravci odpad , kte í nejsou zárove osobou oprávn nou k p evzetí odpad do svého
vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o tomto za ízení nebo dopravní firm
obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností p íslušnému podle místa za ízení, u mobilních
za ízení a dopravc podle sídla nebo bydlišt provozovatele, a to do 2 m síc od zahájení
nebo ukon ení provozu tohoto za ízení nebo dopravní firmy nebo u za ízení ke dni ú innosti
tohoto zákona již provozovaných do 6 m síc od nabytí ú innosti tohoto zákona. Zp sob
ohlašování stanoví provád cí právní p edpis.
(4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoro n do 15. února následujícího roku
údaje o stavu vytvo ené finan ní rezervy k 31. prosinci p edchozího roku obecnímu ú adu
obce s rozší enou p sobností p íslušnému podle místa skládky. Tyto údaje musí být doloženy
výpisem z bankovního ú tu provozovatele skládky.
(5) Provozovatelé za ízení ke sb ru a zpracování autovrak jsou povinni vést evidenci a
zasílat údaje o po tu a stavu p evzatých autovrak a o zp sobech jejich zpracování a
provozovatelé za ízení k odd lenému sb ru, zpracování, využití a odstra ování elektroodpadu
jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o typu, množství a zp sobu zpracování, využití nebo
odstran ní elekroodpadu v rozsahu stanoveném provád cím právním p edpisem každoro n
do 15. února následujícího roku obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností p íslušnému
podle místa provozovny.
(6) Obce a osoby oprávn né ke sb ru nebo výkupu odpad jsou povinny zasílat údaje o jimi
užívaných shromaž ovacích místech nebezpe ných odpad a sb rových místech a skladech
odpad obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností p íslušnému podle shromaž ovacího
nebo sb rového místa nebo místa skladu odpad , a to do 2 m síc od zahájení nebo ukon ení
provozu shromaž ovacího nebo sb rového místa nebo skladu odpad nebo u
shromaž ovacích nebo sb rových míst nebo sklad ke dni ú innosti tohoto zákona již

provozovaných do 6 m síc od nabytí ú innosti tohoto zákona. Rozsah a náležitosti údaj
stanoví provád cí právní p edpis.
(7) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností zpracovává na základ hlášení podle odstavc
2 až 6 evidenci odpad a zp sob nakládání s nimi, za ízení k nakládání s odpady, za ízení
uvedených v § 14 odst. 2, shromaž ovacích míst nebezpe ných odpad , sb rových míst
odpad a sklad odpad , p evzatých autovrak a zp sob jejich zpracování, typu, množství a
zp sob zpracování, využití, nebo odstran ní elektroodpadu a dopravc odpad v rozsahu
stanoveném provád cím právním p edpisem. Tyto evidence zasílá každoro n do 30. dubna
následujícího roku ministerstvu a p íslušnému krajskému ú adu prost ednictvím za ízení pro
p enos dat nebo na technickém nosi i dat.
(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání, které provozují za ízení
obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují za ízení, která
mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. d) nebo vlastní nebo drží PCB
definované v § 26 písm. a), jsou povinny vést samostatn evidenci o tomto za ízení a PCB v
rozsahu stanoveném provád cím právním p edpisem a oznámit tuto skute nost ministerstvu
do 31. prosince 2004, pokud tak dosud neu inily. Zm ny v evidovaných skute nostech jsou
tyto osoby povinny ohlásit ministerstvu neprodlen poté, co ke zm n došlo. Zp sob
ohlašování zm n v evidovaných skute nostech stanoví provád cí právní p edpis. Tato
povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy.
(9) Evidenci odpad , za ízení k nakládání s odpady, shromaž ovacích míst nebezpe ných
odpad , sb rových míst odpad , sklad odpad a PCB, odpad PCB a za ízení obsahujících
PCB a podléhajících evidenci vznikajících v rámci innosti Ministerstva obrany zajiš uje
Ministerstvo obrany ve spolupráci s ministerstvem.
(10) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností a krajský ú ad jsou povinny vést evidenci jimi
vydaných souhlas a dalších rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona. Tuto evidenci obecní
ú ad obce s rozší enou p sobností a krajský ú ad zasílají ministerstvu do 30. dubna
následujícího roku prost ednictvím za ízení pro p enos dat nebo na technickém nosi i dat.
Rozsah a zp sob ohlašování stanoví provád cí právní p edpis. Obecní ú ad obce s rozší enou
p sobností a krajský ú ad zve ej ují na portálu ve ejné správy, pop ípad i jiným vhodným
zp sobem aktuální seznam za ízení provozovaných podle § 14 odst. 1 a podle § 14 odst. 2.
(11) Pokud není tímto zákonem nebo provád cím právním p edpisem stanoveno jinak, jsou
právnické osoby, fyzické osoby oprávn né k podnikání a správní ú ady, které jsou povinny
vést evidenci podle odstavc 1 až 10, povinny tuto evidenci archivovat nejmén po dobu 5 let.
(12) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) zp sob vedení pr b žné evidence odpad a dobu archivace této evidence pro n které druhy
odpad ,
b) zp sob ohlašování odpad , za ízení k nakládání s odpady, shromaž ovacích míst
nebezpe ných odpad , sb rových míst odpad , sklad odpad dopravc odpad , PCB,
odpad PCB a za ízení obsahujících PCB, po tu a stavu p evzatých autovrak a zp sobech
jejich zpracování, o typu, množství elektroodpadu a zp sobech jeho zpracování, využití nebo
odstran ní, a
c) zp sob vedení evidence vydaných souhlas a dalších rozhodnutí vydaných podle tohoto
zákona.

§ 40
Evidence p i p eprav nebezpe ných odpad
(1) P i p eprav nebezpe ných odpad jsou odesílatel a p íjemce povinni vyplnit eviden ní
list v rozsahu stanoveném provád cím právním p edpisem. Evidence p epravovaných
nebezpe ných odpad se nevede p i vnitropodnikové doprav zabezpe ované vlastními
dopravními prost edky, pokud nep esahuje areál provozovny.
(2) Odesílatel odpadu je povinen
a) p iložit k zásilce nebezpe ného odpadu vypln ný eviden ní list,
b) zaslat eviden ní list obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností p íslušnému podle místa
zahájení p epravy do 10 dn od jejího zahájení,
c) informovat obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p íslušný podle místa zahájení
p epravy a inspekci v p ípad , že do 20 dn od odeslání odpadu neobdrží od p íjemce
potvrzený eviden ní list o p evzetí nebezpe ného odpadu.
(3) P íjemce odpadu je povinen zaslat eviden ní list o p eprav nebezpe ného odpadu s
potvrzením o p evzetí odpadu odesílateli a obecním ú ad m obcí s rozší enou p sobností
p íslušným podle místa zahájení a ukon ení p epravy do 10 dn od jeho p evzetí.
(4) Odesílatel odpadu a p íjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci podle odstavc 1 až
3 po dobu nejmén 5 let.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou zp sob vedení evidence odpad p i p eprav odpad .
ÁST SEDMÁ
Plány odpadového hospodá ství
§ 41
Spole ná ustanovení
(1) Plán odpadového hospodá ství v rozsahu stanoveném tímto zákonem zpracovává
ministerstvo, kraje v samostatné p sobnosti a p vodci odpad .
(2) Plán odpadového hospodá ství se zpracovává za ú elem vytvá ení podmínek pro
p edcházení vzniku odpad a nakládání s nimi podle tohoto zákona.
(3) Na zpracování, projednávání a schvalování návrh plán odpadového hospodá ství se
nevztahuje správní ád.
(4) Do plán odpadového hospodá ství eské republiky a kraj lze ve ejn nahlížet, po izovat
si z nich výpisy, opisy nebo kopie.
§ 42

Plán odpadového hospodá ství eské republiky
(1) Návrh plánu odpadového hospodá ství eské republiky zpracovává ministerstvo. Návrh
plánu odpadového hospodá ství eské republiky projedná ministerstvo s kraji v samostatné
p sobnosti.
(2) Plán odpadového hospodá ství eské republiky obsahuje vyhodnocení stavu odpadového
hospodá ství, závaznou ást a sm rnou ást.
(3) Závaznou ást plánu odpadového hospodá ství eské republiky vyhlašuje vláda svým
na ízením.
(4) Závazná ást plánu odpadového hospodá ství eské republiky stanoví rámcové cíle,
rámcová opat ení k jejich dosažení a upravuje soustavu indikátor jejich hodnocení pro
a) p edcházení vzniku odpad , omezování jejich množství a nebezpe ných vlastností,
b) nakládání s vybranými odpady podle ásti tvrté tohoto zákona,
c) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpe nými,
d) nakládání s odpady z obal ,
e) využívání odpad ,
f) snižování podílu odpad ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné složky v
nich obsažené,
g) vytvá ení integrovaného systému nakládání s odpady.
(5) Plán odpadového hospodá ství eské republiky se zpracovává na dobu nejmén 10 let a
musí být zm n n bezprost edn po každé zásadní zm n podmínek, na jejichž základ byl
zpracován.
(6) Závazná ást plánu odpadového hospodá ství eské republiky, v etn jejích zm n, je
závazným podkladem pro zpracování plán odpadového hospodá ství kraj a pro rozhodovací
a jiné innosti p íslušných správních ú ad , kraj a obcí v oblasti odpadového hospodá ství.
(7) Vyhodnocení pln ní plánu odpadového hospodá ství eské republiky provádí
ministerstvo pomocí soustavy indikátor každoro n do 31. prosince následujícího roku.
(8) Plán odpadového hospodá ství eské republiky a jeho zm ny ministerstvo zve ejní na
portálu ve ejné správy, nebo jiným vhodným zp sobem.
§ 43
Plán odpadového hospodá ství kraje
(1) Kraj v samostatné p sobnosti zpracovává plán odpadového hospodá ství kraje pro jím
spravované území a jeho zm ny.
(2) Plán odpadového hospodá ství kraje musí být v souladu se závaznou ástí plánu
odpadového hospodá ství eské republiky a jejími zm nami.
(3) Plán odpadového hospodá ství kraje obsahuje závaznou ást a sm rnou ást.

(4) Závazná ást plánu odpadového hospodá ství kraje stanoví konkrétní cíle, konkrétní
opat ení k jejich dosažení pro
a) p edcházení vzniku odpad , omezování jejich množství a nebezpe ných vlastností,
b) nakládání s komunálními odpady,
c) nakládání s vybranými odpady podle ásti tvrté tohoto zákona,
d) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpe nými,
e) nakládání s odpady z obal ,
f) využívání odpad ,
g) snižování podílu odpad ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v
nich obsažené,
h) vytvá ení integrovaného systému nakládání s odpady.
(5) Vznikne-li pot eba z ídit za ízení k nakládání s odpady nebo ešit pohyb odpad
p esahující hranice kraj , jsou kraje v samostatné p sobnosti povinny p i zpracovávání plán
odpadového hospodá ství kraje a jejich zm n spolu vzájemn spolupracovat.
(6) Kraj v samostatné p sobnosti je povinen zpracovat a schválit návrh plánu odpadového
hospodá ství kraje nebo jeho zm ny do 18 m síc od nabytí ú innosti na ízení vlády, kterým
se vyhlašuje závazná ást plánu odpadového hospodá ství eské republiky.
(7) Plán odpadového hospodá ství kraje se zpracovává na dobu nejmén 10 let a musí být
zm n n p i každé zásadní zm n podmínek, na jejichž základ byl zpracován.
(8) Kraj v samostatné p sobnosti je povinen do 10 dn ode dne zpracování návrhu plánu
odpadového hospodá ství nebo jeho zm ny oznámit zp sobem v míst obvyklým, kdy a kde
lze do tohoto návrhu plánu nahlédnout, init si výpisy, opisy nebo kopie. Ve ejné nahlédnutí
do návrhu plánu odpadového hospodá ství kraje nebo jeho zm ny musí být umožn no po
dobu nejmén 30 kalendá ních dn ode dne oznámení možnosti ve ejného nahlédnutí; v této
lh t lze též uplatnit k návrhu plánu odpadového hospodá ství kraje nebo jeho zm n písemné
vyjád ení. Kraj je povinen p ipomínky vypo ádat a toto vypo ádání zve ejnit.
(9) Kraj v samostatné p sobnosti je povinen zaslat kopii plánu odpadového hospodá ství
kraje nebo jeho zm ny ministerstvu do 1 m síce po jeho schválení.
(10) Závaznou ást plánu odpadového hospodá ství kraje a její zm nu vyhlásí kraj obecn
závaznou vyhláškou. 32) Závazná ást plánu odpadového hospodá ství kraje je závazným
podkladem pro zpracování plán odpadového hospodá ství p vodc odpad a pro
rozhodovací a koncep ní innosti p íslušných správních ú ad , kraj a obcí v oblasti
odpadového hospodá ství.
(11) Kraj zasílá vyhodnocení pln ní plánu odpadového hospodá ství kraje ministerstvu
každoro n do 15. listopadu následujícího roku. Vyhodnocení provede pomocí soustavy
indikátor stanovené v závazné ásti plánu odpadového hospodá ství eské republiky.
(12) Plán odpadového hospodá ství kraje a jeho zm ny kraj zve ejní na portálu ve ejné
správy, nebo jiným vhodným zp sobem.
-----------------------------------------------------------------32) Zákon . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení).

§ 44
Plán odpadového hospodá ství p vodce odpad
(1) Plán odpadového hospodá ství p vodce odpad zpracovávají p vodci odpad , kte í
produkují ro n více než 10 t nebezpe ného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.
(2) Plán odpadového hospodá ství p vodce odpad musí být v souladu se závaznou ástí
plánu odpadového hospodá ství kraje a jejími zm nami.
(3) Plán odpadového hospodá ství p vodce odpad se zpracovává na dobu nejmén 5 let a
musí být zm n n p i každé zásadní zm n podmínek, na jejichž základ byl zpracován, a to
nejpozd ji do 3 m síc od zm ny podmínek.
(4) P vodce odpad , který ke dni vyhlášení závazné ásti plánu odpadového hospodá ství
kraje nebo její zm ny produkuje množství odpad nad limit stanovený v odstavci 1, je
povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodá ství do 1 roku od vyhlášení závazné
ásti plánu odpadového hospodá ství kraje nebo její zm ny. Ostatní p vodci jsou povinni
zpracovat návrh plánu odpadového hospodá ství do 1 roku od dosažení produkce odpad nad
limit stanovený v odstavci 1.
(5) P vodce odpad je povinen kopii návrhu svého plánu odpadového hospodá ství nebo jeho
zm ny zaslat krajskému ú adu, p íslušnému podle sídla provozovny p vodce odpad , a to
nejpozd ji do 3 m síc od jeho zpracování. V p ípad , že návrh plánu odpadového
hospodá ství p vodce odpad neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem a provád cím
právním p edpisem nebo není v souladu se závaznou ástí plánu odpadového hospodá ství
kraje a její zm nou, p íslušný krajský ú ad do 3 m síc ode dne obdržení návrhu plánu
odpadového hospodá ství p vodce odpad sd lí p vodci odpad své p ipomínky.
(6) P vodce odpad je povinen do 3 m síc ode dne doru ení p ipomínek p íslušného
krajského ú adu zaslat tomuto krajskému ú adu upravený plán odpadového hospodá ství se
zapracovanými p ipomínkami.
(7) Plán odpadového hospodá ství p vodce odpad je závazným podkladem pro jeho innosti.
(8) Obce, které k zabezpe ení svých povinností p i nakládání s komunálním odpadem
vytvo ily dobrovolný svazek obcí, 34) mohou na základ písemné dohody zpracovat spole ný
plán odpadového hospodá ství p vodce odpad , ur ující rozsah a zp sob nakládání s
komunálním odpadem.
(9) Ministerstvo stanoví provád cím právním p edpisem obsah plánu odpadového
hospodá ství p vodce odpad .
-----------------------------------------------------------------34) Zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení).
ÁST OSMÁ

Ekonomické nástroje
HLAVA I
Poplatky za uložení odpad
§ 45
(1) Za ukládání odpad na skládky je p vodce povinen platit poplatek.
(2) Poplatek platí i p vodce, který je sám provozovatelem skládky a tato skládka je na jeho
vlastním pozemku.
(3) Poplatky se neplatí za ukládání odpad jako technologického materiálu na zajišt ní
skládky za ú elem technického zabezpe ení skládky v souladu se schváleným projektem a
provozním ádem skládky. Technologickým materiálem není odpad, který je ukládán nad
rámec projektu ur ujícího nezbytné množství. Ministerstvo stanoví provád cím právním
p edpisem požadavky na ukládání odpad jako technologického materiálu na zajišt ní
skládky.
§ 46
(1) Poplatek za ukládání odpad na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka
poplatku se platí za uložení odpadu, za uložení nebezpe ného odpadu se dále platí riziková
složka.
(2) Poplatek od p vodce vybírá provozovatel skládky p i uložení odpad na skládku.
Provozovatel skládky potvrdí p vodci vybrání poplatku. Provozovatel skládky odvádí
vybrané poplatky p íjemci poplatku vždy k poslednímu dni následujícího kalendá ního m síce
a sou asn ho informuje o dlužných poplatcích. Pokud p vodce nezaplatil poplatek ve
stanovené výši, uloží mu povinnost zaplatit poplatek krajský ú ad, který vydal souhlas k
provozování skládky, rozhodnutím na návrh p íjemce poplatku.
(3) Poplatek je v rozsahu stanoveném tímto zákonem p íjmem obce, na jejímž katastrálním
území je skládka umíst na, a Státního fondu životního prost edí eské republiky. 35)
(4) Pokud je p vodcem obec a ukládá odpad na skládku, která je na jejím katastrálním území,
nevybírá se od této obce základní složka poplatku.
(5) Kontrolu placení poplatk u provozovatele skládky provádí obec a krajský ú ad, na jejichž
katastrálním území leží skládka.
-----------------------------------------------------------------35) Zákon . 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prost edí eské republiky, ve zn ní
zákona . 334/1992 Sb.
§ 47

(1) Pokud provozovatel skládky neodvedl obci nebo Státnímu fondu životního prost edí
vybraný poplatek ve stanovené lh t , uloží mu povinnost zaplatit poplatek krajský ú ad, který
vydal souhlas k provozování skládky, rozhodnutím, na návrh p íjemce poplatku. Za
neodvedený poplatek se platí penále ve výši 0,5 ‰ ze zadržené ástky denn . Penále je
p íjmem obce.
(2) Poplatky a penále vymáhají celní ú ady místn p íslušné katastrálnímu území, na kterém
je skládka umíst na; p itom postupují podle zvláštních právních p edpis , 36) pokud tento
zákon nestanoví jinak.
-----------------------------------------------------------------36) Zákon . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 48
(1) Základní složka poplatku je p íjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. V
p ípad , že skládka leží na katastrálních územích n kolika obcí, d lí se tento p íjem
proporcionáln podle velikosti ásti skládky ležící v katastrálních územích t chto obcí.
(2) Výše sazby základní složky poplatku je stanovena v p íloze . 6 k tomuto zákonu.
(3) Riziková složka poplatku je p íjmem Státního fondu životního prost edí.
(4) Výše sazby rizikové složky poplatku je stanovena v p íloze . 6 k tomuto zákonu.
(5) Odpady azbestu se zpoplat ují ve výši sazby za ukládání ostatních odpad .
HLAVA II
Finan ní rezerva pro rekultivace a asanace skládek
§ 49
(1) Provozovatel skládky je povinen vytvá et finan ní rezervu na rekultivaci, zajišt ní pé e o
skládku a asanaci po ukon ení jejího provozu (dále jen "finan ní rezerva").
(2) Tvorba finan ní rezervy se zahrnuje do náklad provozovatele skládky a tvorba této
rezervy je výdajem vynaloženým na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm . 37) Úroky z
pen žních prost edk finan ní rezervy jsou její sou ástí.
(3) Pen žní prost edky této rezervy se ukládají na zvláštní ú et v bance. Prost edky finan ní
rezervy nemohou být p edm tem na ízení a provedení výkonu rozhodnutí, ani zahrnuty do
konkurzní podstaty provozovatele skládky, majitele skládky nebo jejich právních nástupc .
-----------------------------------------------------------------37) Zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis .

§ 50
(1) Provozovatel skládky je povinen z ídit ode dne ú innosti tohoto zákona zvláštní vázaný
ú et pro ú ely ukládání pen žních prost edk k vytvá ení finan ní rezervy. Pro každou
skládku, na kterou je vydáno samostatné rozhodnutí podle zvláštního právního p edpisu, 24)
musí být z ízen samostatný zvláštní vázaný ú et.
(2) Smlouva s bankou o z ízení zvláštního vázaného ú tu musí obsahovat údaj, které skládky
se finan ní rezerva týká a ustanovení, že se jedná o zvláštní vázaný ú et, který je bankou
spravován podle § 49 až 51. Dispozice s ú tem ode dne jeho z ízení je možná pouze se
souhlasem krajského ú adu p íslušného podle umíst ní skládky.
(3) Pen žní prost edky vytvá ené finan ní rezervy p evádí provozovatel skládky na zvláštní
vázaný ú et z ízený podle odstavce 1 vždy k poslednímu dni následujícího kalendá ního
m síce.
(4) Podstatnou náležitostí smlouvy, kterou se p evádí užívací právo ke skládce odpad na
nového provozovatele skládky, je i dohoda o p evodu finan ní rezervy na nového
provozovatele skládky. Bez této dohody o p evodu finan ní rezervy je smlouva o p evodu
užívacího práva ke skládce odpad na nového provozovatele skládky neplatná.
-----------------------------------------------------------------24) Zákon . 50/1976 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 51
(1) erpání z prost edk finan ní rezervy smí být provád no pouze se souhlasem p íslušného
krajského ú adu na práce související s rekultivací, zajišt ním pé e o skládku po skon ení
jejího provozu a asanací. Souhlas krajský ú ad ud luje na základ rozhodnutí o zahájení
rekultiva ních prací vydaného podle zvláštních právních p edpis . 38)
(2) Zanikne-li provozovatel skládky p ed ukon ením pé e o skládku a jeho právní nástupce
není znám nebo neexistuje, banka odvede nevy erpanou ást finan ní rezervy do Státního
fondu životního prost edí eské republiky a informuje o tom krajský ú ad místn p íslušný
podle umíst ní skládky. Tyto prost edky budou Státním fondem životního prost edí
poukázány na zvláštní vázaný ú et podle tohoto zákona tomu, kdo zabezpe í rekultivaci, pé i
o skládku a asanaci po ukon ení jejího provozu, váznoucí na této skládce. Zp sob erpání
prost edk finan ní rezervy z tohoto ú tu se provádí podle odstavce 1.
(3) Nevy erpaná ást finan ní rezervy se po ukon ení pé e o skládku uvol uje ve prosp ch
provozovatele skládky nebo jeho právního nástupce; není-li právní nástupce znám nebo
neexistuje-li, odvede se do rozpo tu obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. V
p ípad , že skládka leží na katastrálních územích n kolika obcí, d lí se tento p íjem
proporcionáln podle velikosti ásti skládky ležící v katastrálních územích t chto obcí.
(4) Výše finan ní rezervy iní
a) 100 K za 1 tunu uloženého nebezpe ného odpadu nebo komunálního odpadu, s výjimkou
odpadu azbestu,

b) 35 K za 1 tunu uloženého ostatního odpadu a odpadu azbestu, odpadu ukládaného jako
technologický materiál na zajišt ní skládky a odpadu azbestu.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou zp sob vytvá ení a erpání finan ní rezervy.
-----------------------------------------------------------------38) Nap íklad § 76 a násl. zákona . 50/1976 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon .
44/1988 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 52
Dobu trvání a podmínky pé e o skládku po uzav ení jejího provozu, rekultivaci a asanaci
stanoví individuáln pro každou skládku p íslušný krajský ú ad jako sou ást provozního ádu.
Lh ta nesmí být kratší než 30 let.
ÁST DEVÁTÁ
P eshrani ní p eprava odpad
§ 53
(1) P eshrani ní p epravu odpad do eské republiky, z eské republiky a p es eskou
republiku (dále jen "p eshrani ní p eprava odpad ") upravují právní p edpisy Evropských
spole enství upravující dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j
a z n j a jejich kontrolu. 39) Tento zákon obsahuje ustanovení nezbytná k jejich provedení.
(2) P íslušným správním ú adem pro p eshrani ní p epravu odpad a kontaktním subjektem
za eskou republiku je ministerstvo.
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .

334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
§ 54
(1) Odpad vzniklý v eské republice se p ednostn odstra uje v eské republice.
(2) P eshrani ní p eprava odpad do eské republiky za ú elem odstran ní je zakázána s
výjimkou odpad vzniklých v sousedních státech v d sledku živelních pohrom nebo za stavu
nouze.
(3) Odpad vzniklý v eské republice se p ednostn využívá v eské republice, nejedná-li se
o jeho využití v jiných lenských státech Evropské unie.
§ 55
Oznámení o p eshrani ní p eprav odpad
(1) Oznámení o p eshrani ní p eprav odpad podává oznamovatel podle právních p edpis
Evropských spole enství upravujících dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu. 39) Ú astníkem ízení zahájeného oznámením
podle tohoto odstavce je pouze oznamovatel.
(2) Postup stanovený právními p edpisy Evropských spole enství upravujícími dozor nad
p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu 39) a
tímto zákonem pro odpady uvedené v p íloze III a IV na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru
nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole 39)
se p im en vztahuje i na odpady stanovené provád cím p edpisem podle odstavce 6.
Oznámení o p eshrani ní p eprav t chto odpad do eské republiky podává p íjemce.
Ú astníkem ízení zahájeného oznámením podle tohoto odstavce je pouze p íjemce.
(3) Krom náležitostí stanovených právními p edpisy Evropských spole enství upravujícími
dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a jejich
kontrolu, 39) p edloží oznamovatel ministerstvu

a) smlouvu o environmentáln šetrném využití nebo odstran ní odpad ; v p ípad
p eshrani ní p epravy odpad ze státu, který není lenským státem Evropské unie, musí
smlouva obsahovat závazek oznamovatele vzít odpady zp t, jestliže p eshrani ní p epravu
nebude možno provést nebo dokon it p edpokládaným zp sobem,
b) v p ípad p eshrani ní p epravy odpad do státu, který není lenským státem Evropské
unie, povolení k provozu za ízení k odstra ování nebo využívání odpad a
c) pot ebné adresy p íslušných správních ú ad .
(4) Oznámení a jeho náležitosti se podávají ministerstvu v jazyce eském, slovenském nebo
anglickém, nebo s ú edn ov eným p ekladem do n kterého z t chto jazyk .
(5) V p ípad p eshrani ní p epravy odpad z eské republiky ministerstvo postoupí
oznámení p íslušnému správnímu ú adu pro p íjem a jeho kopii zašle p íjemci a p íslušnému
správnímu ú adu i ú ad m pro tranzit. Oznámení nepostoupí, shledá-li d vod pro vznesení
námitky proti p eshrani ní p eprav odpad z eské republiky za ú elem odstran ní podle
lánku 4(3) na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci
Evropského spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole. 39)
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti ohledn oznámení, jeho náležitostí a doklad
doprovázejících p eshrani ní p epravu odpad . Ministerstvo m že stanovit vyhláškou odpady
uvedené v p íloze II na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci
Evropského spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, 39) na jejichž p eshrani ní
p epravu do eské republiky a z eské republiky se z d vodu ochrany životního prost edí
nebo ochrany zdraví vztahuje postup podle odstavce 2.
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,

kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
§ 56
Zákazy a námitky
(1) Jestliže oznamovatel nebo p íjemce byl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný v
souvislosti s nakládáním s nebezpe nými odpady, 41) ministerstvo m že zakázat všechnu
p eshrani ní p epravu odpad týkající se t chto osob.
(2) Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o námitkách proti p eshrani ní p eprav odpad
nemá odkladný ú inek.
-----------------------------------------------------------------41) § 181e odst. 2 zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 57
Finan ní záruka a pojišt ní
(1) Finan ní záruka podle právních p edpis Evropských spole enství upravujících dozor nad
p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu 39) musí
být složena nebo odpovídající pojišt ní podle t chto p edpis musí být prokázáno p ed
zahájením p eshrani ní p epravy odpad .
(2) Má-li ministerstvo d vodné pochybnosti o tom, zda poskytnutá finan ní záruka nebo
pojišt ní je v souladu s právními p edpisy Evropských spole enství upravujícími dozor nad
p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu 39)
dostate né, stanoví výši a druh finan ní záruky nebo ur í druh pojišt ní a výši pojistné ástky
pro tento ú el.
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .

1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
§ 58
Povinnost vrácení odpad
(1) Je-li oznamovatel povinen podle lánku 25 na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad
p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole 39)
vrátit odpady do eské republiky, ministerstvo mu uloží rozhodnutím lh tu ke spln ní této
povinnosti a stanoví místo v eské republice, kam má být odpad vrácen. Opravný prost edek
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný ú inek.
(2) Je-li za nedovolenou p epravu odpad z eské republiky ve smyslu lánku 26(1) na ízení
Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do
n j a z n j a o jejich kontrole, 39) odpov dný oznamovatel, uloží mu ministerstvo
rozhodnutím lh tu ke spln ní povinnosti vrátit odpady do eské republiky a stanoví místo v
eské republice, kam má být odpad vrácen. Opravný prost edek proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný ú inek.
(3) Je-li za nedovolenou p epravu odpad do eské republiky ve smyslu lánku 26(1)
na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, 39) odpov dný p íjemce, uloží mu ministerstvo
rozhodnutím lh tu ke spln ní povinnosti odstranit nebo využít p epravované odpady v
souladu s tímto zákonem. Opravný prost edek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný ú inek.
(4) Nesplní-li povinné osoby uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 svoji povinnost ve lh t ur ené
ministerstvem, zajistí spln ní t chto povinností ministerstvo. K zajišt ní spln ní povinností

m že ministerstvo použít prost edky finan ní záruky nebo pojišt ní podle § 57 tohoto zákona.
Pokud finan ní záruka nebyla složena nebo nebylo uzav eno pojišt ní nebo výše finan ní
záruky nebo pojistného pln ní nesta í, uloží ministerstvo povinné osob rozhodnutím uhradit
náklady p ed zajišt ním spln ní povinnosti ministerstvem.
(5) Pro vrácení odpad podle odstavc 1 a 2 není nutný souhlas ministerstva podle právních
p edpis Evropských spole enství upravujících dozor nad p epravou odpad v rámci
Evropského spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu. 39)
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
§ 59
Zahájení p eshrani ní p epravy odpad
Okamžikem, kdy ministerstvo obdrží kopii zasílacího listu s vypln ným datem p epravy a
dalšími p íslušnými údaji v souladu s právními p edpisy Evropských spole enství

upravujícími dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a
jejich kontrolu 39) p ed uplynutím lh ty pro podání odvolání, se oznamovatel vzdává práva
odvolání (rozkladu) proti souhlasu ministerstva.
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
§ 60
P eshrani ní p eprava odpad do stát , které nejsou lenskými státy Evropské unie, a z t chto
stát
Ministerstvo financí m že stanovit vyhláškou celní ú ady pro p eshrani ní p epravu odpad
do stát , které nejsou lenskými státy Evropské unie, a z t chto stát .
§ 61

zrušen
§ 62
zrušen
§ 63
zrušen
§ 64
zrušen
§ 65
zrušen
ÁST DESÁTÁ
Sankce
HLAVA I
Pokuty fyzickým osobám oprávn ným k podnikání a právnickým osobám
§ 66
(1) Pokutu do výše 300 000 K uloží obecní ú ad fyzické osob oprávn né k podnikání nebo
právnické osob , která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním
odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajišt no využití nebo
odstra ování odpad v souladu s tímto zákonem.
(2) Pokutu do výše 1 000 000 K uloží inspekce nebo p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou
p sobností fyzické osob oprávn né k podnikání nebo právnické osob , která
a) nevede v rozsahu a zp sobem stanoveným v ásti šesté tohoto zákona evidenci odpad a
za ízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené
lh t nebo ve stanoveném rozsahu p íslušnému správnímu ú adu údaj týkající se za ízení k
nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
b) nezabezpe í odpady p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
c) neumožní kontrolním orgán m výkon kontrolní innosti nebo neposkytne pravdivé nebo
úplné informace související s nakládáním s odpady, nebo
d) nezpracuje identifika ní list nebezpe ného odpadu nebo místa nakládání s nebezpe ným
odpadem tímto listem nevybaví.

(3) Pokutu do výše 10 000 000 K uloží inspekce fyzické osob oprávn né k podnikání nebo
právnické osob , která
a) neza adí odpad podle Katalogu odpad ,
b) p edá odpad osob , která k p evzetí p edávaného odpadu není podle tohoto zákona
oprávn na,
c) p evezme odpad, p estože k jeho p evzetí není podle tohoto zákona oprávn na,
d) provozuje za ízení k využívání nebo odstra ování odpad bez pot ebného souhlasu
p íslušného správního ú adu nebo v rozporu s ním nebo provozuje za ízení k využívání nebo
odstra ování odpad v rozporu se schváleným provozním ádem za ízení,
e) provozuje za ízení ke sb ru nebo výkupu odpad bez pot ebného souhlasu p íslušného
správního ú adu nebo v rozporu s ním nebo provozuje za ízení ke sb ru nebo výkupu odpad
v rozporu se schváleným provozním ádem za ízení,
f) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpad PCB a za ízení obsahujících PCB a
podléhajících evidenci,
g) nezajistí zp tný odb r použitých výrobk ur ených ke zp tnému odb ru nebo nesplní jinou
povinnost související se zp tným odb rem, nebo
h) neustanoví za podmínek stanovených tímto zákonem odpadového hospodá e,
i) vydá osv d ení o vylou ení nebezpe ných vlastností odpadu pro odpad, za který odpovídá
jako p vodce nebo oprávn ná osoba, nebo hodnotí nebezpe né vlastnosti, k jejichž hodnocení
nebyla pov ena,
j) neza adí jako odpad a nenakládá jako s odpadem s vyt ženou zeminou, hlušinou nebo
sedimentem z í ních tok nebo vodních nádrží, které nevyhovují limit m zne išt ní,
stanoveným pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu
(terénním úpravám) provád cím právním p edpisem.
(4) Pokutu do výše 50 000 000 K uloží inspekce fyzické osob oprávn né k podnikání nebo
právnické osob , která
a) za adí odpad uvedený v § 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) jako odpad ostatní nebo nakládá s
tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by m la osv d ení od pov ené osoby podle §
9, že odpad nemá nebezpe né vlastnosti,
b) nakládá s odpady v za ízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není
povoleno,
c) edí nebo mísí odpady za ú elem spln ní kritérií pro jejich p ijetí na skládku nebo mísí
nebezpe né odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu p íslušného správního
ú adu,
d) nakládá s nebezpe nými odpady bez pot ebného souhlasu p íslušného správního ú adu
nebo v rozporu s ním,
e) ukládá na skládku odpady, které jsou tímto zákonem nebo provád cím právním p edpisem
zakázány ukládat na skládku, nebo p i ukládání odpad na skládku nedodržuje podmínky
stanovené provád cím právním p edpisem,
f) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem p i nakládání s vybranými výrobky nebo
odpady nebo za ízeními podle ásti tvrté, nebo
g) poruší povinnosti stanovené právními p edpisy Evropských spole enství upravujícími
dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu
39) a tímto zákonem pro p eshrani ní p epravu odpadu, neplní podmínky stanovené
ministerstvem v rozhodnutí ve v ci p eshrani ní p epravy odpad nebo nesplní povinnost
uloženou rozhodnutím podle § 58.
(5) Pokutu do výše 1 000 000 K uloží p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou p sobností
nebo inspekce fyzické osob oprávn né k podnikání nebo právnické osob , která poruší jinou

povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základ
tohoto zákona.
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
§ 67
(1) ízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozd ji do 1 roku ode dne, kdy se o porušení
povinnosti p íslušný správní ú ad dozv d l; pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne,
kdy k porušení povinnosti došlo.
(2) P i stanovení výše pokuty se p ihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prost edí,
pop ípad k mí e jeho poškození.
(3) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba oprávn ná k podnikání v dob 1 roku od
právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona znovu stejnou povinnost, za niž

byla pokuta uložena, uloží správní ú ad další pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice
sazby.
(4) Do b hu lh ty podle odstavce 1 se nezapo ítává doba, po kterou se pro tentýž skutek
vedlo trestní ízení podle zvláštního právního p edpisu.
§ 68
(1) Pokutu ukládá, vybírá a vymáhá správní ú ad, který jako první zahájil ízení o jejím
uložení; pokuty uložené inspekcí vymáhá p íslušný celní ú ad. V p ípad , že bylo zahájeno
ízení ve stejný den inspekcí a obecním ú adem obce s rozší enou p sobností, provede ízení
o uložení pokuty inspekce. O zahájení ízení o uložení pokuty se inspekce a obecní ú ad obce
s rozší enou p sobností vzájemn informují. P i placení a vymáhání uložených pokut se
postupuje podle zvláštního právního p edpisu. 43)
(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo. O odvolání
proti rozhodnutí obecního ú adu obce s rozší enou p sobností rozhoduje krajský ú ad.
(3) Pokuty uložené inspekcí jsou z 50 % p íjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k
porušení právních p edpis , a z 50 % p íjmem Státního fondu životního prost edí. 44) Pokuta
inspekcí uložená obci je p íjmem Státního fondu životního prost edí.
(4) Pokuty uložené obecním ú adem obce s rozší enou p sobností jsou z 50 % p íjmem obce,
na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti, a z 50 % p íjmem obce s rozší enou
p sobností, která pokutu uložila. Pokuta uložená obecním ú adem obce s rozší enou
p sobností obci je z 50 % p íjmem Státního fondu životního prost edí a z 50 % p íjmem obce
s rozší enou p sobností.
(5) Uložením pokuty za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nejsou dot ena
p íslušná ustanovení trestního zákona.
-----------------------------------------------------------------43) ást šestá zákona . 337/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
44) § 2 zákona . 388/1991 Sb., ve zn ní zákona . 334/1992 Sb.
HLAVA II
P estupky
§ 69
(1) Obecní ú ad uloží pokutu až do výše 20 000 K fyzické osob , která není podnikatelem a
dopustí se p estupku tím, že
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vy azené z registru vozidel v rozporu s tímto
zákonem,
b) odloží elektroza ízení mimo místa k tomu ur ená nebo mimo místa jejich zp tného odb ru.

(2) Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 K fyzické osob , která není podnikatelem a
dopustí se p estupku tím, že
a) p evezme odpad do svého vlastnictví,
b) provádí nedovolenou p epravu odpad podle l. 26 na ízení Rady (EHS) . 259/93 o
dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a o jejich
kontrole 39) nebo uskute ní p eshrani ní p epravu odpad v rozporu s povolením,
c) soust e uje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou
podle tohoto zákona za ízeními ur enými k nakládání s odpady nebo tato místa i objekty za
ú elem soust e ování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osob .
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
§ 70
(1) Pokuta uložená obecním ú adem je p íjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k
porušení povinnosti.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na p estupky a jejich projednávání obecné
právní p edpisy o p estupcích. 45)
-----------------------------------------------------------------45) Zákon . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis .
ÁST JEDENÁCTÁ
Výkon ve ejné správy v oblasti odpadového hospodá ství
§ 71
Orgány ve ejné správy v oblasti odpadového hospodá ství
Ve ejnou správu v oblasti odpadového hospodá ství vykonávají
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotnictví,
c) Ministerstvo zem d lství,
d) inspekce,
e) Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský,
f) celní ú ady,
g) Policie eské republiky,
h) orgány ochrany ve ejného zdraví,
i) krajské ú ady,
j) obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností,
k) obecní ú ady a újezdní ú ady.
§ 72
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) je úst edním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodá ství,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodá ství s výjimkou ochrany
ve ejného zdraví p i nakládání s odpady,
c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy,
d) vykonává funkci p íslušného správního ú adu a kontaktního subjektu pro p eshrani ní
p epravu odpad ,
e) rozhoduje o uložení povinnosti vrátit odpady do eské republiky, o povinnosti zabezpe it
environmentáln šetrné odstran ní nebo využití odpad podle § 58 a o povinnosti uhradit
náklady na vrácení a environmentáln šetrné odstran ní nebo využití odpad ,
f) pov uje právnické osoby nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpe ných vlastností
odpad , prodlužuje platnost tohoto pov ení a odnímá toto pov ení podle § 7 a 8,
g) schvaluje nápl školení pro hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ,
h) za azuje odpad v p ípadech, kdy nelze odpad jednozna n za adit podle Katalogu odpad
podle § 5 odst. 2,

i) zpracovává a vede souhrnnou evidenci o druzích odpad , jejich množství a zp sobech
nakládání s nimi, za ízeních k nakládání s odpady, za ízeních uvedených v § 14 odst. 2,
shromaž ovacích místech nebezpe ných odpad a sb rových místech odpad , skladech
odpad p evzatých autovracích a zp sobech jejich zpracování, typu, množství a zp sobu
zpracování, využití nebo odstran ní elekroodpadu, dopravcích odpad , PCB, odpadech PCB a
za ízeních obsahujících PCB a podléhajících evidenci, souhlasech a dalších rozhodnutích
vydaných podle tohoto zákona a tuto evidenci zp ístup uje ob an m,
j) spolupracuje s Ministerstvem obrany p i zajiš ování evidence odpad , za ízení k nakládání
s odpady, shromaž ovacích míst nebezpe ných odpad a sb rových míst odpad , sklad
odpad a PCB, odpad PCB a za ízeních obsahujících PCB a podléhajících evidenci
vznikajících v rámci innosti Ministerstva obrany,
k) zpracovává plán odpadového hospodá ství eské republiky v rozsahu stanoveném tímto
zákonem a p i spln ní podmínek stanovených tímto zákonem zpracovává jeho zm ny,
l) p edkládá vlád ke schválení návrh závazné ásti plánu odpadového hospodá ství eské
republiky a návrh jeho zm n,
m) poskytuje p íslušným složkám Evropské komise a orgán m mezinárodních úmluv a
protokol v oblasti odpadového hospodá ství, k nimž eská republika p istoupila, v
požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového
hospodá ství v eské republice,
n) jmenuje zástupce eské republiky do výbor , komisí, odborných a pracovních skupin a
dalších grémií založených na základ ustanovení právních p edpis Evropských spole enství
v oblasti odpadového hospodá ství nebo v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti, k nimž
eská republika p istoupila,
o) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského ú adu,
p) vede Seznam podle dílu 8 ásti tvrté,
r) uplat uje stanovisko k politice územního rozvoje.
(2) Vrchním státním dozorem v oblasti odpadového hospodá ství je dozor nad tím, jak správní
ú ady, které vykonávají státní správu v oblasti odpadového hospodá ství, dodržují právní
p edpisy v této oblasti, a dále dozor nad dodržováním ustanovení právních p edpis a
rozhodnutí p íslušných správních ú ad v oblasti nakládání s odpady.
§ 73
Ministerstvo zem d lství
Ministerstvo zem d lství koordinuje provád ní kontrol dodržování povinností p i používání
upravených kal na zem d lské p d .
§ 73a
Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský
Kontrolu dodržování povinností p i používání upravených kal na zem d lské p d
vykonává a sankce za porušení t chto povinností ukládá podle zákona . 156/1998 Sb., o
hnojivech, pomocných p dních látkách, pomocných rostlinných p ípravcích a substrátech a o
agrochemickém zkoušení zem d lských p d (zákon o hnojivech), ve zn ní zákona .

308/2000 Sb., zákona . 147/2002 Sb. a zákona . 317/2004 Sb., Úst ední kontrolní a
zkušební ústav zem d lský.
§ 74
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví
a) vykonává vrchní státní dozor a ídí výkon státní správy v oblasti ochrany ve ejného zdraví
p i nakládání s odpady,
b) pov uje právnické osoby nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpe ných vlastností
odpad , prodlužuje platnost tohoto pov ení a odnímá toto pov ení podle § 7 a 8.
§ 75
Orgány ochrany ve ejného zdraví
Orgány ochrany ve ejného zdraví
a) jsou dot eným správním ú adem p i rozhodování ve v cech, které se dotýkají zájm
chrán ných podle tohoto zákona v oblasti ochrany lidského zdraví,
b) hodnotí a ídí zdravotní rizika a vydávají z hlediska ochrany zdraví lidí odborné stanovisko
k návrh m p i nakládání s odpady, zejména k jejich využívání, úprav a odstran ní,
c) spolupracují s ostatními správními ú ady v oblasti ochrany zdraví lidí p i nakládání s
odpady,
d) vyjad ují se k provozním ád m za ízení k využívání, odstra ování, sb ru a výkupu
odpad .
§ 76
Inspekce
(1) Inspekce
a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávn nými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních p edpis a rozhodnutí ministerstva a jiných
správních ú ad v oblasti odpadového hospodá ství a zda pov ené osoby dodržují stanovený
zp sob hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ,
b) minimáln jednou ro n kontroluje, jak p vodce odpad z výroby oxidu titani itého
dodržuje ustanovení právních p edpis a rozhodnutí ministerstva a jiných správních ú ad v
oblasti odpadového hospodá ství,
c) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávn ným k podnikání pokuty za
porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 2 až 5; sou asn m že stanovit opat ení a
lh ty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
d) m že pozastavit platnost osv d ení o vylou ení nebezpe ných vlastností odpadu vydaného
pov enou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,
e) dává ministerstvu podn ty k uplatn ní vrchního státního dozoru,

f) dává podn ty krajskému ú adu k zákazu provozu za ízení k odstra ování odpad ,
nespl uje-li provozovatel tohoto za ízení právní p edpisy týkající se odpadového hospodá ství
a mohlo-li by v d sledku toho dojít k závažné ekologické újm ,
g) kontroluje, zda osoby využívající vyt žené zeminy, hlušiny nebo sedimenty z í ních tok
nebo vodních nádrží jako materiál k zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu,
mají doklady, které podle provád cího právního p edpisu osv d ují, že vyt žené zeminy,
hlušiny nebo sedimenty z í ních tok nebo vodních nádrží vyhovují limit m zne išt ní pro
jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním
úpravám); m že odebírat jejich vzorky a kontrolovat skute né koncentrace škodlivin, jejichž
limity zne išt ní jsou stanoveny provád cím právním p edpisem.
(2) V rámci p eshrani ní p epravy odpad je inspekce oprávn na provád t kontroly na míst
vzniku odpadu, u oznamovatele a p íjemce a na hrani ních p echodech. Je oprávn na též
provád t kontrolu doklad podle právních p edpis Evropských spole enství upravujících
dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu
39) a podle tohoto zákona, fyzickou kontrolu odpad a odebírat a analyzovat vzorky.
(3) Inspekce spolupracuje s obecními ú ady, orgány ochrany ve ejného zdraví, celními ú ady,
Hasi ským záchranným sborem, Policií eské republiky a územními finan ními orgány,
pop ípad dalšími správními ú ady, kraji a obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc.
(4) Úkoly inspekce plní inspekto i. Inspekto i se p i kontrolní innosti prokazují pr kazy
inspekce.
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve

zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
§ 77
Celní orgány
(1) Celní ú ady 46)
a) kontrolují vnitrostátní i p eshrani ní p epravu odpad ,
b) kontrolují dovoz baterií nebo akumulátor ze stát , které nejsou lenskými státy Evropské
unie,
c) p edávají podn ty ministerstvu k uplatn ní vrchního státního dozoru,
d) ukládají nápravná opat ení p i porušení povinností vztahujících se k p eprav odpad .
(2) Celní ú ady kontrolují, zda p i dovozu baterií nebo akumulátor není porušován zákaz
uvedený v § 31 odst. 5 a zda je dovážené zboží ozna eno podle § 31 odst. 2.
(3) P i vnitrostátní p eprav nebezpe ných odpad celní ú ady kontrolují, zda je odpad
vybaven doklady podle tohoto zákona a provád cích právních p edpis a zda odpad odpovídá
údaj m v dokladech uvedeným.
(4) P i p eshrani ní p eprav odpad celní ú ady dále kontrolují,
a) zda odpad je vybaven doklady podle právních p edpis Evropských spole enství
upravujících dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a
jejich kontrolu, 39) tohoto zákona a provád cích právních p edpis ,
b) zda odpad odpovídá údaj m uvedeným na pr vodních dokladech podle právních p edpis
Evropských spole enství upravujících dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu, 39) tohoto zákona a provád cích právních
p edpis ,
c) zda p epravované zboží, které není vybaveno doklady požadovanými pro p epravu
odpad , není odpadem,
d) zda p eshrani ní p eprava odpadu není v rozporu s právními p edpisy Evropských
spole enství upravujícími dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do
n j a z n j a jejich kontrolu 39) a tímto zákonem.
(5) P i kontrolách podle odstavc 3 a 4 jsou celní ú ady oprávn ny zastavovat vozidla,
na izovat odstavení vozidla na vhodné místo, kontrolovat doklady provázející odpad a zboží,
doklady prokazující totožnost osoby p epravující odpad, provád t fyzickou kontrolu odpad a
zboží, odebírat a analyzovat vzorky a po izovat fotodokumentaci.
(6) Pokud celní ú ady zjistí p i kontrole p epravy odpad porušení právních p edpis
Evropských spole enství upravujících dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu 39) nebo tohoto zákona, jsou v ízení oprávn ny

provád t šet ení také na míst vzniku odpad u p vodce, držitele nebo oznamovatele a na
míst ur ení u kone ného p íjemce.
(7) Zjistí-li celní ú ad, že p eshrani ní p eprava je nedovolenou p epravou odpad podle
lánku 26 na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole 39) nebo že p eshrani ní p eprava odpad je
uskute ována v rozporu s povolením, m že na ídit p erušení p epravy a odstavení vozidla na
místo k tomu ur ené.
(8) Pokud došlo k porušení právních p edpis uvedených v odstavci 7, m že celní ú ad
stanovit kauci ve výši od 10 000 K do 50 000 K .
(9) Nesloží-li idi , který pro ú ely vybírání kaucí p i kontrole vždy zastupuje dopravce, 48)
požadovanou kauci, jsou celní ú ady oprávn ny p ikázat idi i jízdu na nejbližší, z hlediska
bezpe nosti a plynulosti provozu na komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla, zadržet
idi i doklady k vozidlu a k nákladu a zakázat pokra ování v jízd . Náklady spojené s jízdou
vozidla do místa odstavení jdou k tíži dopravce. Odpov dnost dopravce za vozidlo, náklad a
p epravované osoby není dot ena.
(10) idi vozidla m že pokra ovat v jízd po zaplacení požadované kauce idi em nebo
dopravcem, nebo po zaplacení pokuty inspekci. Na míst zaplacení kauce nebo pokuty budou
idi i vydány zadržené doklady.
(11) P i výb ru kauce jsou celní ú ady povinny vydat idi i stvrzenku o p evzetí kauce,
sepsat ve ty ech vyhotoveních protokol o zjišt ném porušení a pou it dopravce o tom, že je
povinen se k p ípadu vyjád it nejpozd ji ve lh t dvou týdn inspekci, a to v eském jazyce.
Jedno vyhotovení protokolu obdrží idi vozidla, druhé si ponechá celní ú ad a zbylá dv
vyhotovení p edá spolu s kaucí a doklady k vozidlu a nákladu nejpozd ji následující pracovní
den inspekci v míst p sobnosti celního ú adu. Vzor stvrzenky o p evzetí kauce stanoví
ministerstvo provád cím právním p edpisem.
(12) Doklad o p evzetí kauce se vydá v eském jazyce. V dokladu o p evzetí kauce musí být
uvedeno, kde bude vedeno správní ízení o pokut .
(13) Vozidlo, které bylo celními ú ady znehybn no a odstaveno na k tomu vyhrazeném
parkovišti, se dopravci vydá až po zaplacení požadované kauce nebo po zaplacení pokuty
uložené inspekcí za spáchání správního deliktu zjišt ného p i kontrolní innosti celními
ú ady.
(14) ízení ve v ci kauce se vede v jazyce eském.
(15) ízení o uložení pokuty podle odstavce 10 lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se
inspekce o porušení uvedených povinností dozv d la, nejpozd ji však do t í let ode dne, kdy
k porušení došlo.
(16) O zjišt ném porušení právních p edpis Evropských spole enství upravujících dozor nad
p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu 39) nebo
tohoto zákona p i p eprav odpad celní ú ady neprodlen informují ministerstvo a inspekci.

(17) Celní ú ady zboží nepropustí do navrženého režimu podle zvláštního právního p edpisu,
47) jestliže
a) zboží, které není deklarováno jako odpad, je odpadem,
b) zboží deklarované jako odpad není vybaveno doklady podle právních p edpis
Evropských spole enství upravujících dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a jejich kontrolu, 39) podle tohoto zákona a provád cích právních
p edpis nebo odpad neodpovídá údaj m uvedeným v t chto dokladech,
c) vývoz zboží, deklarovaného jako odpad, do stát , které nejsou lenskými státy Evropské
unie, nebo dovoz tohoto zboží z t chto stát je zakázán, nebo
d) dovozem baterií nebo akumulátor ze stát , které nejsou lenskými státy Evropské unie, je
porušen zákaz uvedený v § 31 odst. 5 nebo není dodrženo ozna ení baterií nebo akumulátor
podle § 31 odst. 2.
(18) Celní ú ady si p i kontrole podle p edchozích odstavc mohou vyžádat odbornou pomoc
inspekce.
(19) V p ípad pochybností, zda p epravované zboží není odpadem, požádá celní ú ad o
rozhodnutí krajský ú ad místn p íslušný místu provedení kontroly.
(20) V p ípad , že celní ú ad rozhodne o nepropušt ní do navrženého režimu podle odstavce
13, jsou povinny právnické i fyzické osoby vyvézt neprodlen odpad zp t do státu, který není
lenským státem Evropské unie. O nepropušt ní zboží do navrženého režimu podle odstavce
13 celní ú ady neprodlen informují ministerstvo.
(21) Ministerstvo financí poskytne ministerstvu informace ze svých evidencí a informa ních
systém o odpadech, které byly vyvezeny z eské republiky do stát , které nejsou lenskými
státy Evropské unie, nebo které byly z t chto stát dovezeny do eské republiky, dále o
bateriích nebo akumulátorech, které byly dovezeny do eské republiky ze stát , které nejsou
lenskými státy Evropské unie.
(22) Ministerstvo dává Generálnímu editelství cel podn ty k provedení kontrol podle
zvláštních právních p edpis .
(23) Pokuty uložené inspekcí a propadlé kauce jsou p íjmem Státního fondu životního
prost edí.
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve

zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
46) Zákon . 185/2004 Sb., o Celní správ eské republiky.
47) Zákon . 13/1993 Sb.
48) Zákon . 111/1994 Sb., o silni ní doprav , ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 77a
Policie eské republiky
(1) Policie eské republiky
a) v rámci pohrani ního odbavování a v pásmu do 25 km od státních hranic 48b)
zaznamenává a podle možností dokumentuje podez elé jevy a okolnosti nasv d ující
nelegální p eshrani ní p eprav odpad do eské republiky,
b) p edává zjišt né podn ty orgán m inspekce a celních ú ad k provedení vlastních
nápravných opat ení,
c) spolupracuje a v rámci sou innosti poskytuje odbornou pomoc a p im ené podmínky
orgán m inspekce a celních ú ad .
(2) Policie eské republiky v rámci spolup sobení a p i získávání informací pot ebných pro
pln ní úkol podle odstavce 1 postupuje a využívá oprávn ní podle p íslušných právních
p edpis 48c).
(3) Policie eské republiky si p i pln ní úkol podle odstavce 1 m že vyžádat odbornou
pomoc orgán inspekce nebo celních ú ad .
-----------------------------------------------------------------48b) § 2 zákona . 216/2002 Sb., o ochran státních hranic eské republiky a o zm n
n kterých zákon (zákon o ochran státních hranic), ve zn ní pozd jších p edpis .
48c) Nap íklad zákon . 283/1991 Sb., o Policii eské republiky, ve zn ní pozd jších
p edpis , zákon . 216/2002 Sb., zákon . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších
p edpis .

§ 78
Kraje
(1) Kraj
a) zpracovává plán odpadového hospodá ství kraje pro jím spravované území v rozsahu
stanoveném tímto zákonem; provádí zm ny tohoto plánu,
b) zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodá ství kraje ministerstvu,
c) vyhlašuje obecn závaznou vyhláškou kraje závaznou ást plánu odpadového hospodá ství
kraje a její zm ny,
d) sd luje své p ipomínky k návrhu plánu odpadového hospodá ství eské republiky.
(2) Krajský ú ad
a) ud luje souhlas k provozování za ízení a k plánu úprav skládky; ud lení souhlasu m že
vázat na podmínky,
b) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávn nými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních p edpis a rozhodnutí ministerstva a jiných
správních ú ad v oblasti odpadového hospodá ství, a zda pov ené osoby dodržují stanovený
zp sob hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ,
c) ud luje souhlas k míšení nebezpe ných odpad navzájem nebo s ostatními odpady; ud lení
souhlasu m že vázat na podmínky,
d) ukládá rozhodnutím p vodci odpad povinnost zaplatit poplatek za uložení odpad na
skládku, pokud p vodce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil,
e) stanovuje dobu trvání a podmínky pé e o skládku po uzav ení jejího provozu, rekultivaci a
asanaci podle § 52,
f) zpracovává a pr b žn vede evidenci jím vydaných souhlas a dalších rozhodnutí podle
tohoto zákona,
g) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního ú adu a obecního ú adu obce s rozší enou
p sobností,
h) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá v c p íslušející do n které ze skupin odpad
uvedených v p íloze . 1 k tomuto zákonu považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této
movité v ci nebo správního ú adu, který provádí ízení, v n mž se tato otázka vyskytla, nebo
který rozhodnutí o této otázce pot ebuje ke své další innosti,
i) ud luje souhlas k nakládání s nebezpe ným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství v tším
než sto tun nebezpe ného odpadu za rok; ud lení souhlasu m že vázat na podmínky,
j) ud luje souhlas k upušt ní od t íd ní nebo odd leného shromaž ování odpad podle § 16
odst. 2 p vodci, který nakládá s odpady v množství v tším než 100 tun nebezpe ného odpadu
za rok. Ud lení souhlasu m že vázat na podmínky,
k) ud luje souhlas k upušt ní od t íd ní nebo odd leného shromaž ování odpad podle § 18
odst. 2. Ud lení souhlasu m že vázat na podmínky,
l) ud luje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným ú tem a k erpání z prost edk finan ní
rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1, 2 a 3 ud lení souhlasu m že vázat na podmínky,
m) m že zakázat provoz za ízení k odstra ování odpad , nespl uje-li provozovatel tohoto
za ízení podmínky stanovené zvláštními právními p edpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li
by v d sledku toho dojít k závažné ekologické újm ,
n) m že omezit nebo zakázat provoz za ízení k nakládání s odpady z výroby oxidu
titani itého, pokud monitorování složek životního prost edí prokáže akutní toxicitu

p esahující mezní hodnoty stanovené provád cím právním p edpisem nebo jiné, stejn
závažné zhoršení stavu životního prost edí,
o) m že pozastavit platnost osv d ení o vylou ení nebezpe ných vlastností odpad vydaného
pov enou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,
p) vede, pravideln aktualizuje a zve ej uje seznam osob oprávn ných ke zpracování
autovrak a dopl uje informa ní systém sledování tok vybraných autovrak zp sobem
stanoveným provád cím právním p edpisem,
r) sd luje své p ipomínky k návrhu plánu odpadového hospodá ství p vodce,
s) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatk za ukládání odpad na skládky,
t) ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit vybraný poplatek za uložení
odpad na skládku, pokud tento poplatek neodvedl ve stanovené lh t p íjemci,
u) uplat uje stanovisko k zásadám územního rozvoje.
(3) P i posuzování žádostí o ud lení souhlas podle odstavce 2 hodnotí krajský ú ad zejména
jejich soulad s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a provád cích právních p edpis a
soulad se závaznými ástmi ešení plánu odpadového hospodá ství kraje a plánu odpadového
hospodá ství eské republiky.
(4) Krajský ú ad zruší nebo zm ní rozhodnutí o ud lení souhlasu, který spadá do jeho
kompetence podle tohoto zákona, v p ípad , že
a) dojde ke zm n podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí o ud lení souhlasu,
b) provozovatel za ízení k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad není schopen
zajistit podmínky ochrany životního prost edí stanovené v právních p edpisech nebo
provozovatel skládky nemá vytvo enou finan ní rezervu podle § 49 až 51 a v ur ené lh t
nedojde ke zjednání nápravy, nebo
c) právnická osoba nebo fyzická osoba oprávn ná k podnikání, které byl ud len souhlas,
opakovan porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovan neplní podmínky,
na které je souhlas vázán.
(5) Krajský ú ad m že zrušit rozhodnutí o ud lení souhlasu, který spadá do jeho kompetence
podle tohoto zákona, nebude-li nejpozd ji do 30 dn ode dne ukon ení innosti odpadového
hospodá e ustanoven nový odpadový hospodá a jeho ustanovení oznámeno krajskému ú adu
nebo nebude-li ustanovený odpadový hospodá spl ovat podmínky odborné zp sobilosti.
(6) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním p edpisem není stanoveno jinak, je k
rozhodování podle odstavce 2 místn p íslušný krajský ú ad, v jehož obvodu je provozováno
za ízení nebo innost, nebo se nachází v c, které se rozhodnutí týká.
(7) innosti uvedené v odstavcích 2 až 5 mohou zam stnanci p íslušného krajského ú adu
vykonávat po prokázání zvláštní odborné zp sobilosti. 48)
-----------------------------------------------------------------48) Zákon . 111/1994 Sb., o silni ní doprav , ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 79
Obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností
(1) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností

a) podává návrh ministerstvu na za azení odpadu podle Katalogu odpad podle § 5 odst. 2,
b) ud luje souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o p ípad
podle § 78 odst. 2 písm. i); ud lení souhlasu m že vázat na podmínky,
c) ud luje souhlas k upušt ní od t íd ní nebo odd leného shromaž ování odpad podle § 16
odst. 2, nejde-li o p ípad podle § 78 odst. 2 písm. j), ud lení souhlasu m že vázat na
podmínky,
d) vede a zpracovává evidenci odpad a zp sob nakládání s nimi, autovrak a zp sob jejich
zpracování, typu, množství a zp sobu zpracování, využití nebo odstran ní elekroodpadu,
za ízení k nakládání s odpady, za ízení uvedených v § 14 odst. 2, shromaž ovacích míst
nebezpe ných odpad a sb rových míst odpad a sklad odpad , dopravc odpad jím
vydaných souhlas a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace
žadatel m o sídle za ízení vhodných k odstran ní nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
e) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávn nými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních p edpis a rozhodnutí ministerstva a jiných
správních ú ad v oblasti odpadového hospodá ství a zda pov ené osoby dodržují stanovený
zp sob hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ,
f) hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prost edí nebo již k n mu došlo, m že
zajistit ochranu lidského zdraví a životního prost edí na náklady odpov dné osoby,
g) ukládá provozovateli za ízení k odstra ování odpad v mimo ádných p ípadech, je-li to
nezbytné z hlediska ochrany životního prost edí a pokud je to pro provozovatele technicky
možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní ú ad obce
s rozší enou p sobností, který rozhodnutí vydal; náhradu náklad takto vynaložených je
povinna obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností uhradit osoba, která je za tento odpad
odpov dná podle tohoto zákona,
h) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávn ným k podnikání pokuty za
porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 2 a 5; sou asn m že stanovit opat ení a
lh ty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
i) m že zakázat p vodci odpad innost, která zp sobuje vznik odpad , pokud p vodce nemá
zajišt no využití nebo odstran ní odpad a pokud by odpady vzniklé v d sledku pokra ování
této innosti mohly zp sobit škodu na životním prost edí,
j) uplat uje stanovisko k územním plán m a regula ním plán m.
(2) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností zruší rozhodnutí o ud lení souhlasu, který
spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v p ípad , že osoba, které byl souhlas
ud len, opakovan porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovan neplní
podmínky, na které je souhlas vázán.
(3) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním p edpisem není stanoveno jinak, je k
rozhodování podle odstavce 1 místn p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, v
jehož obvodu je provozována innost nebo se nachází v c, které se rozhodnutí týká.
(4) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností dává vyjád ení zejména
a) ke z ízení za ízení k odstra ování odpad ,
b) v územním a stavebním ízení z hlediska nakládání s odpady,
c) k p ipravovaným zm nám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s
odpady,
d) k zavedení nebo rozší ení výroby oxidu titani itého,
e) ke z ízení malých za ízení pro biologické zpracování využitelných biologicky
rozložitelných odpad .

(5) Vyjád ení podle odstavce 4 obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s
povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a provád cích právních p edpis . Vyjád ení
nenahrazuje souhlasy vydávané podle tohoto zákona.
(6) Vyjád ení podle odstavce 4 písm. b) až e) vydává obecní ú ad obce s rozší enou
p sobností, v jehož územním obvodu se nachází za ízení ur ené k nakládání s odpady.
(7) innosti uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou zam stnanci obecního ú adu obce s
rozší enou p sobností vykonávat po prokázání zvláštní odborné zp sobilosti.
§ 80
Obecní ú ad a újezdní ú ad
(1) Obecní ú ad a újezdní ú ad
a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání využívají systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základ písemné smlouvy s
obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto
zákonem,
b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávn ným k podnikání pokuty za
porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; sou asn m že stanovit opat ení a lh ty pro zjednání
nápravy samostatným rozhodnutím,
c) ukládá fyzickým osobám pokuty za p estupek uvedený v § 69; sou asn m že stanovit
opat ení a lh ty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání mají zajišt no
využití nebo odstran ní odpadu v souladu s tímto zákonem,
e) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatk za ukládání odpad na skládky.
(2) Ve ejnou správu v rozsahu § 78 odst. 2 písm. a) až f), § 78 odst. 3, 4, 5 a 6, § 79 odst. 1
písm. a) až e), g) až i), k) až n), § 79 odst. 2 až 7 a § 80 odst. 1 pro pot eby zajiš ování obrany
státu a výcviku ozbrojených sil na území vojenského újezdu 49) vykonává újezdní ú ad.
Ustanovení § 17 a 17a se na újezdní ú ad a obyvatele újezdu nevztahují.
-----------------------------------------------------------------49) Zákon . 222/1999 Sb., o zajiš ování obrany eské republiky, ve zn ní zákona .
320/2002 Sb.
§ 81
Oprávn ní a povinnosti inspektor a pov ených pracovník ministerstva a ostatních
správních ú ad
(1) Inspekto i a pov ení zam stnanci ministerstva a ostatních správních ú ad a zam stnanci
kraj a obcí za azení do krajských a obecních ú ad vykonávajících p sobnost v oblasti
odpadového hospodá ství jsou oprávn ni p i výkonu své kontrolní innosti
a) vstupovat v nezbytn nutném rozsahu, pop ípad vjížd t na cizí pozemky nebo vstupovat
do cizích objekt užívaných pro podnikatelskou innost nebo provozování jiné hospodá ské
innosti, pokud k tomu není t eba povolení podle zvláštních právních p edpis . Do objekt

d ležitých pro obranu státu 50) lze vstupovat pouze se souhlasem statutárního orgánu nebo
vedoucího organiza ní složky státu nebo jimi pov ených osob, do jejichž p sobnosti objekt
d ležitý pro obranu státu náleží. Za škodu zp sobenou p i výkonu kontrolní innosti odpovídá
stát; této odpov dnosti se nem že zprostit,
b) požadovat pot ebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysv tlení týkající se p edm tu
kontroly,
c) odebírat vzorky a po izovat fotodokumentaci.
(2) Inspekto i a pov ení zam stnanci ministerstva a ostatních správních ú ad a zam stnanci
kraj a obcí za azení do krajských a obecních ú ad vykonávajících p sobnost p i nakládání s
odpady jsou povinni p i výkonu své innosti
a) prokázat se pr kazem,
b) zachovávat ml enlivost o skute nostech tvo ících p edm t obchodního a služebního
tajemství, o kterých se dozv d li v souvislosti s výkonem své kontrolní innosti,
c) p ed vstupem do cizích objekt informovat provozovatele,
d) respektovat provozní, bezpe nostní a další p edpisy upravující innost provozovatele,
e) po izovat protokol o provedené kontrole,
f) šet it majetek kontrolovaného subjektu.
(3) Inspekto i mohou po vyzvání celních orgán a v jejich doprovodu vstupovat na místa, kde
konají kontrolu a provád t odbornou kontrolní innost zam enou na pln ní povinností na
úseku p eshrani ní p epravy odpad vyplývajících z právních p edpis Evropských
spole enství upravujících dozor nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do
n j a z n j a jejich kontrolu, 39) tohoto zákona a právních p edpis vydaných k jeho
provedení.
-----------------------------------------------------------------39) Na ízení Rady (EHS) . 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského
spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole, ve zn ní na ízení Rady (ES) . 120/97, kterým
se m ní na ízení Rady (EHS) . 259/93, ve zn ní rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
p izp sobují, v souladu s l. 16 odst. 1 a l. 42 odst. 3, p ílohy II, III, IV a V na ízení Rady
(EHS) . 259/93, a ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2557/2001, kterým se m ní p íloha V
na ízení Rady (EHS) . 259/93.
Na ízení Rady (ES) . 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu
n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD, ve zn ní na ízení Komise
(ES) . 1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 2630/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Na ízení Komise (ES) . 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady
(EHS) . 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
334/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
354/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) .
1208/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) .
1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1552/2000, kterým se m ní na ízení Rady (ES)
. 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 77/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES)

. 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, ve zn ní na ízení Komise (ES) . 1800/2001,
kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a na ízení Rady (ES) . 1547/1999, a ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 2243/2001, kterým se m ní na ízení Rady (ES) . 1420/1999 a
na ízení Rady (ES) . 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním pr vodním listu ve smyslu na ízení Rady
(EHS) . 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského spole enství, do n j a z
n j a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informa ní povinnost lenských stát podle
lánku 41 odstavce 2 na ízení Rady (EHS) . 259/93.
50) § 29 odst. 3 zákona . 222/1999 Sb., o zajiš ování obrany eské republiky.
§ 81a
P sobnosti stanovené krajskému ú adu, obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností nebo
obecnímu ú adu podle tohoto zákona jsou výkonem p enesené p sobnosti.
ÁST DVANÁCTÁ
Ustanovení spole ná a p echodná
§ 82
Spole né ustanovení
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na ízení podle tohoto zákona správní ád. 13)
(2) Souhlas k provozování za ízení podle § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a 3, § 12 odst. 5, souhlas
podle § 51 odst. 1, stanovení doby trvání a podmínky pé e podle § 52 a vyjád ení podle § 79
odst. 4 písm. a) až d) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno
postupem v ízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a
omezování zne išt ní, o integrovaném registru zne iš ování a o zm n n kterých zákon
(zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dot ena.
-----------------------------------------------------------------13) Zákon . 71/1967 Sb., o správním ízení (správní ád), ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 83
P echodná ustanovení
(1) Platnost dosavadních rozhodnutí vydaných podle § 5 odst. 2 a 5, § 6 odst. 1 písm. f) a
odst. 2, § 7 odst. 1, § 11 odst. 3 a odst. 4, § 15 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona . 125/1997 Sb., o
odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , se omezuje na dobu 2 let od nabytí ú innosti tohoto
zákona.
(2) Osv d ení o vlastnostech odpad vydané podle dosavadních právních p edpis se
považuje za osv d ení o vylou ení nebezpe ných vlastností odpad podle tohoto zákona.

(3) Osoby, které ke dni ú innosti tohoto zákona provozují za ízení k odstra ování nebo
využívání odpad , k jejichž provozování podle zákona . 125/1997 Sb., o odpadech, ve zn ní
pozd jších p edpis , nebyl t eba souhlas p íslušného orgánu státní správy, mohou tato
za ízení provozovat po uplynutí 1 roku od ú innosti tohoto zákona pouze se souhlasem k
provozování t chto za ízení podle tohoto zákona.
(4) Osoby, které ke dni ú innosti tohoto zákona provád jí sb r nebo výkup odpad a cht jí
tuto innost nadále vykonávat, jsou povinny získat souhlas k provozování za ízení ke sb ru
nebo výkupu odpad podle tohoto zákona, a to nejdéle do 1 roku od ú innosti tohoto zákona.
(5) Povinnost ustanovit odpadového hospodá e podle § 15 tohoto zákona se vztahuje též na
p vodce a oprávn né osoby, kte í nakládali s nebezpe nými odpady v množství v tším než
100 t nebezpe ného odpadu za rok v posledních 2 letech, a to i zcela nebo z ásti p ed
ú inností tohoto zákona. P vodci a oprávn né osoby, kte í nakládali s nebezpe nými odpady
v množství v tším než 100 t nebezpe ného odpadu za rok v posledních 2 letech p ed ú inností
tohoto zákona, jsou povinni ustanovit odpadového hospodá e do 3 m síc od nabytí ú innosti
tohoto zákona.
(6) Ohlašování druh , množství odpad a zp sob nakládání s nimi za rok 2001 se provádí
podle dosavadních právních p edpis .
(7) Finan ní rezerva na rekultivaci, zajišt ní pé e o skládku a asanaci po ukon ení jejího
provozu vytvo ená provozovatelem skládky podle dosavadních právních p edpis se považuje
za finan ní rezervu vytvo enou podle tohoto zákona. Vázaný ú et vytvo ený pro ukládání
pen žních prost edk finan ní rezervy vytvo ený provozovatelem skládky podle § 32 zákona
. 125/1997 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , se považuje za zvláštní vázaný
ú et vytvo ený podle tohoto zákona.
(8) ízení o pokutách zahájená p ed ú inností tohoto zákona se dokon í podle dosavadních
právních p edpis . Ostatní zahájená ízení se dokon í podle tohoto zákona.
(9) Ministerstvo p edloží vlád ke schválení návrh plánu odpadového hospodá ství eské
republiky do 1 roku ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona.
(10) Nakládání s obaly a odpady z obal se ídí dosavadními právními p edpisy, v etn § 18,
19, § 39 odst. 1 písm. g), h), l) a m) a § 39 odst. 3 písm. i) zákona . 125/1997 Sb., o
odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , a to až do doby nabytí ú innosti nové zákonné
úpravy nakládání s obaly a odpady z obal .
(11) Vznikla-li poplatková povinnost k poplatku za komunální odpad p ed ú inností tohoto
zákona, postupuje se podle dosavadních právních p edpis . Poplatek za komunální odpad se
zaplatí (vym í) v pom rné výši p ipadající na období do 31. prosince 2001. Byl-li poplatek
za komunální odpad zaplacen p ed ú inností tohoto zákona i na období po ú innosti tohoto
zákona, považuje se ást ve výši p esahující pom rnou ást poplatku p ipadající na období do
31. prosince 2001 za zálohu na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost na odpovídající
místní poplatek. Není-li tento postup možný, považuje se tato ást poplatku za p eplatek.
(12) Ustanoveními tohoto zákona se ídí i právní vztahy vzniklé p ede dnem nabytí jeho
ú innosti, jejichž p edm tem je úhrada za shromaž ování, sb r, p epravu, t íd ní, využívání a

odstra ování komunálního odpadu od fyzických osob; vznik t chto právních vztah a nároky
z nich vzniklé se posuzují podle dosavadních právních p edpis .
ÁST T INÁCTÁ
Zm na zákona o místních poplatcích
§ 84
Zákon . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní zákona . 184/1991 Sb., zákona .
338/1992 Sb., zákona . 48/1994 Sb., zákona . 305/1997 Sb. a zákona . 149/1998 Sb., se
m ní takto:
1. V § 1 se na konci písmene g) te ka nahrazuje árkou a dopl uje se písmeno h), které zní:
"h) poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad .".
2. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který zní:
"§ 10b
(1) Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost m že být poplatek odvád n
spole ným zástupcem, za rodinný nebo bytový d m vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvád jí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavb vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek spole n a nerozdíln , a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
(2) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím
území nachází stavba ur ená nebo sloužící k individuální rekreaci.
(3) Sazbu poplatku tvo í
a) ástka až 250 K za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendá ní rok, a
b) ástka stanovená na základ skute ných náklad obce p edchozího roku na sb r a svoz
net íd ného komunálního odpadu až 250 K za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendá ní rok;
obec v obecn závazné vyhlášce stanoví rozú tování náklad na sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu na osobu.
(4) V p ípad zm ny místa trvalého pobytu nebo zm ny vlastnictví stavby, která je ur ena
nebo slouží k individuální rekreaci v pr b hu kalendá ního roku, se uhradí poplatek v
pom rné výši, která odpovídá po tu kalendá ních m síc pobytu nebo vlastnictví stavby v
p íslušném kalendá ním roce. Dojde-li ke zm n v pr b hu kalendá ního m síce, je pro
stanovení po tu m síc rozhodný stav na konci tohoto m síce.".

ÁST TRNÁCTÁ
Zm na zákona, kterým se m ní zákon . 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických
p ípravcích a o zm n n kterých dalších zákon , a n které další zákony
zrušena
§ 85
zrušen
ÁST PATNÁCTÁ
Zm na zákona . 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zm n n kterých dalších zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis
§ 86
V zákon . 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní zákona . 354/1999 Sb., zákona . 117/2000 Sb., zákona . 132/2000 Sb. a zákona .
57/2001 Sb., se ást šestá zrušuje.
ÁST ŠESTNÁCTÁ
Zm na zákona . 130/1974 Sb., o státní správ ve vodním hospodá ství, ve zn ní pozd jších
p edpis
§ 87
V zákon . 130/1974 Sb., o státní správ ve vodním hospodá ství, ve zn ní zákona .
425/1990 Sb., zákona . 23/1992 Sb., zákona . 114/1995 Sb., zákona . 238/1999 Sb., zákona
. 132/2000 Sb. a zákona . 240/2000 Sb., se v § 24i poslední v ta zrušuje.
ÁST SEDMNÁCTÁ
Zrušovací ustanovení
§ 88
Zrušují se:
1. Zákon . 125/1997 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis .
2. Zákon . 37/2000 Sb., kterým se m ní zákon . 125/1997 Sb., o odpadech, ve zn ní zákona
. 167/1998 Sb.
ÁST OSMNÁCTÁ

Ú innost
§ 89
Tento zákon nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou § 31 odst. 5 a § 38 odst. 3, 4,
5, 6, 7, 8 a 9, které nabývají ú innosti dnem 23. února 2002, a ásti šestnácté, která nabývá
ú innosti dnem vyhlášení. +) Ustanovení § 38 odst. 1 písm. f) nabývá ú innosti dnem 1.
ledna 2003.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
---------------+) 14.6.2001
-----------------------------------------------------------------P íloha . 1
Skupiny odpad
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|Kód
| Skupina odpad
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q1
| Z statky z výrob a spot eby dále jinak nespecifikované
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q2
| Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q3
| Výrobky s prošlou lh tou spot eby
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q4
| Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky v etn
všech materiál , |
|
| sou ástek za ízení apod., které byly v d sledku nehody kontaminovány
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q5
| Materiály kontaminované nebo zne išt né b žnou inností (nap . z statky z
išt ní, obalové |
|
| materiály, nádoby atd.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q6
| Nepoužitelné sou ásti (nap . použité baterie, katalyzátory apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q7
| Látky, které ztratily požadované vlastnosti (nap . zne išt né kyseliny,
rozpoušt dla,
|
|
| kalicí soli apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q8
| Z statky z pr myslových proces (nap . strusky, destila ní zbytky apod.)
|

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q9
| Z statky z proces snižujících zne išt ní (nap . kaly z pra ek plyn , prach z
filtr ,
|
|
| vy azené filtry apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q10 | Z statky ze strojního obráb ní a povrchové úpravy materiálu (nap . t ísky z
obráb ní
|
|
| a frézování, okuje apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q11 | Z statky z dopravy a úpravy surovin (nap . z dolování, dopravy nafty apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q12 | Zne išt né materiály (nap . oleje zne išt né PCB apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q13 | Jakékoliv materiály, látky i výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q14 | Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (nap . v
zem d lství,
|
|
| v domácnosti, ú adech, prodejnách, dílnách apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q15 | Zne išt né materiály, látky nebo výrobky, které vznikly p i sanaci p dy
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Q16 | Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepat í do výše uvedených skupin
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------P íloha . 2
Seznam nebezpe ných vlastností odpadu
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód | Nebezpe ná vlastnost odpadu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H1
| Výbušnost
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H2
| Oxida ní schopnost
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H3-A | Vysoká ho lavost
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H3-B | Ho lavost
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H4
| Dráždivost
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H5
| Škodlivost zdraví
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+

| H6
| Toxicita
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H7
| Karcinogenita
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H8
| Žíravost
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H9
| Infek nost
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H10 | Teratogenita
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H11 | Mutagenita
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H12 | Schopnost uvol ovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou,
vzduchem nebo
|
|
| kyselinami
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H13 | Schopnost uvol ovat nebezpe né látky do životního prost edí p i nebo po
odstra ování
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| H14 | Ekotoxicita
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------P íloha . 3
Zp soby využívání odpad
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód | Zp sob využívání odpad
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R1
| Využití odpadu zp sobem obdobným jako paliva nebo jiným zp sobem k výrob
energie
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R2
| Získání/regenerace rozpoušt del
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R3
| Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpoušt dla
(v etn
|
|
| kompostování a dalších biologických proces )
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R4
| Recyklace/znovuzískání kov a kovových slou enin
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R5
| Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiál
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R6
| Regenerace kyselin nebo zásad
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R7
| Obnova látek používaných ke snižování zne išt ní
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R8
| Získání složek katalyzátor
|

|
|

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R9
| Rafinace použitých olej nebo jiný zp sob op tného použití olej
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R10 | Aplikace do p dy, která je p ínosem pro zem d lství nebo zlepšuje ekologii

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R11 | Využití odpad , které vznikly aplikací n kterého z postup uvedených pod
ozna ením R1
|
|
| až R10
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R12 | P edúprava odpad k aplikaci n kterého z postup uvedených pod ozna ením R1
až R11
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| R13 | Skladování materiál p ed aplikací n kterého z postup uvedených pod
ozna ením R1 až R12 |
|
| (s výjimkou do asného skladování na míst vzniku p ed sb rem)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------P íloha . 4
Zp soby odstra ování odpad

|

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód | Zp sob odstra ování odpad
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D1
| Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (nap . skládkování apod.)

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D2
| Úprava p dními procesy (nap . biologický rozklad kapalných odpad i kal v
p d apod.) |
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D3
| Hlubinná injektáž (nap . injektáž erpatelných kapalných odpad do vrt , solných
komor
|
|
| nebo prostor p írodního p vodu apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D4
| Ukládání do povrchových nádrží (nap . vypoušt ní kapalných odpad nebo kal
do prohlubní, |
|
| vodních nádrží, lagun apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D5
| Ukládání do speciáln technicky provedených skládek (nap . ukládání do
odd lených,
|
|
| ut sn ných, zav ených prostor izolovaných navzájem i od okolního prost edí apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D6
| Vypoušt ní do vodních t les, krom mo í a oceán
|

|

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D7
| Vypoušt ní do mo í a oceán v etn ukládání na mo ské dno

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D8
| Biologická úprava jinde v této p íloze nespecifikovaná, jejímž kone ným
produktem jsou
|
|
| slou eniny nebo sm si, které se odstra ují n kterým z postup uvedených pod
ozna ením
|
|
| D1 až D12
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D9
| Fyzikáln -chemická úprava jinde v této p íloze nespecifikovaná, jejímž
kone ným produktem |
|
| jsou slou eniny nebo sm si, které se odstra ují n kterým z postup uvedených pod
ozna ením |
|
| D1 až D12 (nap . odpa ování, sušení, kalcinace)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D10 | Spalování na pevnin
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D11 | Spalování na mo i
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D12 | Kone né i trvalé uložení (nap . ukládání v kontejnerech do dol )
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D13 | Úprava složení nebo smíšení odpad p ed jejich odstran ním n kterým z postup
uvedených |
|
| pod ozna ením D1 až D12
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D14 | Úprava jiných vlastností odpad (krom úpravy zahrnuté do D13) p ed jejich
odstran ním |
|
| n kterým z postup uvedených pod ozna ením D1 až D13
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| D15 | Skladování odpad p ed jejich odstran ním n kterým z postup uvedených pod
ozna ením
|
|
| D1 až D14 (s výjimkou do asného skladování na míst vzniku odpadu p ed
shromážd ním
|
|
| pot ebného množství)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------P íloha . 5
Seznam složek, které podle tohoto zákona iní odpad nebezpe ným

|

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kód | Složka, která podle tohoto zákona iní odpad nebezpe ným
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C1
| berylium; slou eniny berylia
|

|

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C2
| slou eniny vanadu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C3
| slou eniny šestimocného chrómu (VI)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C4
| slou eniny kobaltu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C5
| slou eniny niklu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C6
| slou eniny m di
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C7
| slou eniny zinku
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C8
| arzén; slou eniny arzénu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C9
| selen; slou eniny selenu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C10 | slou eniny st íbra
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C11 | kadmium; slou eniny kadmia
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C12 | slou eniny cínu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C13 | antimon; slou eniny antimonu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C14 | telur; slou eniny teluru
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C15 | slou eniny bária, s výjimkou síranu barnatého
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C16 | rtu ; slou eniny rtuti
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C17 | thalium; slou eniny thalia
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C18 | olovo; slou eniny olova
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C19 | anorganické sirníky
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C20 | anorganické slou eniny fluoru, s výjimkou fluoridu vápenatého

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C21 | anorganické kyanidy
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C22 | následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, sodík, draslík,
vápník,
|
|
| ho ík v nevázané podob
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C23 | kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné form
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C24 | zásadité roztoky nebo zásady v pevné form
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+

|

| C25 | azbesty (prach a vlákna)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C26 | fosfor; slou eniny fosforu, s výjimkou minerálních fosfát
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C27 | karbonyly kov
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C28 | peroxidy
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C29 | chlore nany
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C30 | chloristany
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C31 | azidy
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C32 | PCB nebo PCT
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C33 | farmaceutické nebo veterinární p ípravky
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C34 | biocidy a fytofarmaceutické p ípravky (nap . pesticidy apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C35 | infek ní látky
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C36 | kreozoty
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C37 | izokyanatany; thiokyanatany
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C38 | organické kyanidy (nap . nitrily apod.)
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C39 | fenoly; slou eniny fenolu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C40 | halogenovaná rozpoušt dla
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C41 | organická rozpoušt dla, s výjimkou halogenovaných rozpoušt del

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C42 | organohalogenové slou eniny, s výjimkou inertních polymerovaných materiál a
dalších látek |
|
| uvedených v této p íloze
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C43 | aromatické slou eniny; polycyklické a heterocyklické organické slou eniny
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C44 | alifatické aminy
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C45 | aromatické aminy
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C46 | étery
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C47 | látky výbušné povahy, s výjimkou látek uvedených jinde v této p íloze
|

|

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C48 | organické slou eniny síry
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C49 | jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C50 | jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu

+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| C51 | uhlovodíky a jejich slou eniny s kyslíkem, dusíkem nebo sírou, pokud nejsou
uvedeny jinde |
|
| v této p íloze
|
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------P íloha . 6
Sazba základního poplatku za ukládání odpad K /t
(kalendá ní rok)
+---------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+
| Kategorie odpadu | 2002 až 2004 | 2005 až 2006 | 2007 až 2008 | 2009 a následující
léta |
+---------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+
| Nebezpe ný
| 1100
| 1200
| 1400
| 1700
|
+---------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+
| Komunální a ostatní | 200
| 300
| 400
| 500
|
+---------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+
Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpe ných odpad K /t
(kalendá ní rok)
+---------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+
| Kategorie odpadu | 2002 až 2004 | 2005 až 2006 | 2007 až 2008 | 2009 a následující
léta |
+---------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+
| Nebezpe ný
| 2000
| 2500
| 3300
| 4500
|
+---------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+
-----------------------------------------------------------------P íloha . 7
Skupiny elektroza ízení
1. Velké domácí spot ebi e
2. Malé domácí spot ebi e
3. Za ízení informa ních technologií a telekomunika ní za ízení

4. Spot ebitelská za ízení
5. Osv tlovací za ízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních pr myslových
nástroj )
7. Hra ky, vybavení pro volný as a sporty
8. Léka ské p ístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobk )
9. P ístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty
-----------------------------------------------------------------<viz dopln ní zákonem . 320/2002 Sb., o zm n a zrušení n kterých zákon v souvislosti s
ukon ením innosti okresních ú ad >
-----------------------------------------------------------------l. II
zákona . 188/2004 Sb.,
kterým se m ní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis
P echodná ustanovení
1. zrušen
2. Provozovatelé dopravních firem již provozovaných ke dni ú innosti tohoto zákona jsou
povinni zaslat údaje o této firm obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností p íslušnému
podle sídla nebo bydlišt provozovatele do 6 m síc ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona.
3. Skládky provozované ke dni nabytí ú innosti tohoto zákona, které nespl ují podmínky
provozování skládek stanovené tímto zákonem a provád cím právním p edpisem, lze do 16.
ervence 2009 provozovat na základ plánu úprav skládky, schváleného místn p íslušným
krajským ú adem po projednání s dot enými orgány ve ejné správy. Provozovatel skládky
p edloží návrh plánu úprav skládky p íslušnému krajskému ú adu ke schválení do šesti
m síc ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona.
4. Pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad vydaná do 1. ledna 2002 pozbývají
platnosti uplynutím 6 m síc ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona.
5. Souhlasy vydané podle § 16 odst. 2 p ed dnem ú innosti tohoto zákona se považují za
souhlasy podle tohoto zákona.
6. zrušen
7. zrušen
------------------------------------------------------------------

l. LXVI
zákona . 444/2005 Sb.,
kterým se m ní zákon . 531/1990 Sb., o územních finan ních orgánech, ve zn ní pozd jších
p edpis , a n které další zákony
P echodná ustanovení
1. ízení ve v cech, u nichž p ešla p sobnost z územních finan ních orgán na celní ú ady,
zahájená územními finan ními orgány p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákona, dokon í
orgán, který ízení zahájil.
2. P i zm n podmínek pro ur ení místní p íslušnosti v d sledku nového vymezení územní
p sobnosti územních finan ních orgán tímto zákonem provede p eregistraci da ových
subjekt správce dan z moci ú ední. Do dne p eregistrace vykonává správu daní da ového
subjektu správce dan místn p íslušný p ed ú inností tohoto zákona.
-----------------------------------------------------------------l. LVI
zákona . 186/2006 Sb.
o zm n n kterých zákon souvisejících s p ijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastn ní
P echodná ustanovení
1. Správní ízení zahájená p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákona se dokon í podle
dosavadních právních p edpis .
2. Vyvlast ovací ízení zahájená p ede dnem 1. ervence 2006 se dokon í podle zákona .
50/1976 Sb., ve zn ní l. LV tohoto zákona.

