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Odbor odpadů 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
www.mzp.cz 

V Praze dne 14. října 2022 
Č.j.: MZP/2022/720/5544    

 
 

 
 

M E T O D I C K Ý    N Á V O D   

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění 

evidenčních a ohlašovacích povinností v případě multikomoditního 

soustřeďování odpadů v rámci obecního systému podle zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů a vyhlášky č. 273/2021 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady 

Evidence v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v obci  

a příjmu na třídící/dotřiďovací linku  
 

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický návod 

k zajištění jednotného vedení průběžné evidence odpadů a plnění ohlašovacích 

povinností v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v rámci obecního 

systému.  

Účelem metodického návodu je dosáhnout správného zařazení odpadů a jejich 

evidence  ze strany obce a provozovatele zařízení určeného pro nakládání s odpady, 

které provede dotřídění odpadů (dále také „třídící linka“) podle zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále jen „Katalog odpadů“) a vyhlášky 

č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška 

o podrobnostech nakládání s odpady“).  

Obec a provozovatel zařízení (třídící linka) jsou podle zákona o odpadech povinni vést 

průběžnou evidenci odpadů. Průběžná evidence se vede samostatně za každý druh 

odpadu. Způsob vedení evidence a rozsah stanovuje vyhláška o podrobnostech 

nakládání s odpady. Evidence kromě jiného obsahuje údaj o druhu, kategorii 

a množství odpadu. Při periodickém svozu komunálního odpadu je podle vyhlášky 

dostačující, pokud je průběžná evidence vedena v měsíčním intervalu.  
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Obec může podle § 59 odst. 2 zákona o odpadech zavést v rámci obecního systému 

multikomoditní soustřeďování tj. společné soustřeďování odpadů plastů 

(lze i nápojové kartony), skla a kovů v různé kombinaci.  

V případě společného soustřeďování více druhů odpadu vede obec evidenci pro 

každý společně soustředěný druh odpadu zvlášť. 

Obec provede záznam v evidenci o produkci odpadu v měsíčním intervalu podle 

údajů předaných provozovatelem třídící linky pod evidenčním kódem (A00) a to 

s využitím následujících druhů odpadu:  

„20 01 39“ plast, 

„20 01 40“ kov, 

„20 01 02“ sklo, 

„20 01 01“ nápojové kartony. 

Vedení evidence příjmu odpadu z multikomoditního soustřeďování 

provozovatelem třídící linky 

Provozovatel na vstupu do třídící linky provede záznam do průběžné evidence o příjmu 

odpadu. V případě odpadu z multikomoditního soustřeďování v rámci obecního 

systému v okamžiku přijetí odpadu do zařízení je nutné do průběžné evidence místo 

druhu odpadu (katalogového čísla a názvu odpadu) uvést pomocné číslo „24 44 44“ 

a slovní označení „multikomodita“.  

Třídící linka ve své technologii roztřídí odpad dle materiálu a po dokončení tohoto 

rozdělení provede upřesnění záznamu v průběžné evidenci a zaznamená přesné 

údaje o jednotlivých přijatých druzích odpadů.  

Třídící linka provede dodatečně záznam o přesném množství přijatých jednotlivých 

druhů odpadů, přičemž časová prodleva musí být přiměřená, aby údaje o množství 

odpadů mohly být sděleny obci a ta mohla splnit evidenční povinnost a provést měsíční 

záznam v průběžné evidenci odpadů.  

Záznam přijetí odpadu na třídící linku z multikomoditního soustřeďování  

Provozovatel ihned po přijetí odpadu provede do evidence první záznam pod kódem 

(B00), druh odpadu: pomocné číslo „24 44 44“ a název „multikomodita“. 

Software provozovatele zařízení pro vedení průběžné evidence odpadů je nutné 

upravit pro tento záznam v evidenci odpadů (pomocné číslo a název odpadu).    
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Dodatečně provede dodatečný záznam o přijetí odpadu (B00):  

„20 01 39“ plast, 

„20 01 40“ kov,  

„20 01 02“ sklo, 

„20 01 01“ nápojový karton. 

Prvotní záznam v evidenci bude nahrazen tímto dodatečným rozšířeným záznamem. 

Záznam o provedení úpravy odpadů na třídící lince 

Provozovatel třídící linky provede mechanickou úpravu odpadů (dotřídění), v evidenci 

toto zaznamená evidenčním kódem (BR12) a vzniklé odpady z úpravy zařadí do 

skupiny 19 Katalogu odpadů: 

„19 12 04“ plast, 

„19 12 02, 19 12 03 a další“ kov, 

„19 12 05“ sklo, 

„19 12 01“ nebo „19 12 01 01“ nápojový karton 

a případně další.  

Produkce odpadu po úpravě je nyní zaznamenána evidenčním kódem (A00), později 

až vejde v účinnost nové legislativa, půjde o nový evidenční kód (BN41) - vznik odpadu 

po úpravě přijatého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady. 

V rámci evidence odpadů je třeba dodržovat hmotnostní bilance. 

 

 

Platnost a účinnost: Tento metodický návod nabývá platnosti a účinnosti dnem 

14. října 2022.  

 

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP 

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů 


