Platné znění příslušných ustanovení zákona odpadech s vyznačením
navrhovaných změn

§2
Působnost zákona

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou
a) odpadních vod2),

2)

a) odpadních vod2), pokud jde o nakládání dle povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních nebo jejich odvádění kanalizací,
_________________
§ 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

b) odpadů drahých kovů4),
cb) radioaktivních odpadů5),
_______________________
5) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

dc) mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat
usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se zvláštním
právním předpisem6),
_______________________
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech
pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení
nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).Zákon č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

e d) exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu podle odstavce 2
písm. c), slámy a jiných přírodních látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo lesnictví,
které nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu
a které se využívají v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním právním předpisem7)
nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, které nepoškozují životní
prostředí ani neohrožují lidské zdraví,

___________________
7) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

f e) nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší51), oxidu uhličitého zachyceného za
účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur a uloženého v těchto strukturách v
souladu s jiným právním předpisem52) nebo oxidu uhličitého zachyceného za účelem
výzkumu, vývoje nebo zkoušení nových výrobků a postupů a uloženého v úložišti s kapacitou
nižší než 100 kilotun,
___________________
51) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve
znění pozdějších předpisů.
52) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých
zákonů.

gf) odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice9), vyřazených plastických trhavin,
výbušnin a munice9),
___________________
9b) Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.

h g) vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, u kterých vlastník
prokázal, že vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k
úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 k tomuto zákonu, a sedimentů z vodních
nádrží a koryt vodních toků používaných na zemědělském půdním fondu podle zvláštních
právních předpisů9a),
ihg) sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních
cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy,
je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k
tomuto zákonu.

(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, vztahuje se tento zákon na nakládání
a) s těžebním odpadem9b),
b) s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami10),
c) s vedlejšími produkty živočišného původu6)..

§4
Další základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
c) odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden
jako komunální odpad v Katalogu odpadů,
d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na
nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola
těchto činností,
e) nakládáním s odpady – obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava,
doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů,
f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby,
g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady,
h) skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po
dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním,
i) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem21) a provozované
ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného
původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro
skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h),
j) první fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) k odstraňování odpadů
jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu,
k) druhou fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) k případnému
využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky,
l) třetí fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) neurčeného k nakládání
s odpady za účelem zajištění následné péče o skládku po jejím uzavření,

m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo
odstranění,
„m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů včetně jejich předběžného třídění a
předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu,
„n) tříděným sběrem - sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu s
cílem usnadnit specifické zpracování,
o) výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu,
p) úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo
fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění
jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení
jejich nebezpečných vlastností,
q) opětovným použitím - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou
odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny,
r) využitím odpadů - činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že
nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití
odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k
tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů
s) přípravou k opětovnému použití - způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo opravu
použitých výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou oprávněnou podle
zvláštního právního předpisu spočívající v prověření, že použitý výrobek nebo jeho část, které
byly odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné bez dalšího zpracování opětovného použití,
t) materiálovým využitím odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další
způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou
bezprostředního získání energie,
u) recyklací odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na
výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování
organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky,
materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál,
v) odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost
má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 k tomuto zákonu je
uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů,
w) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím
nebo odstraněním odpadů,

x) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při
jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k
podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna
povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba
odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu,
y) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto
zákona nebo podle zvláštních právních předpisů12),
z) obchodníkem - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které nakupují
nebo prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpovědnost, včetně osob, které nemají
odpady fyzicky v držení,
aa) předcházením vzniku - opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek
staly odpadem, která omezují:
-množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo
prodloužením životnosti výrobků,
- nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví nebo
- obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.
§6

(2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad
uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z
nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní,
jsou povinni požádat pověřenou osobu nebo osoby podle § 7 odst. 1 o hodnocení
nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká inspekce životního prostředí (dále jen
„inspekce“) důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně
zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat
pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.

(4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných
vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný
odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim
stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné
vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba nebo osoby v osvědčení
o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.

§9
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu

(1) Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí pověřená osoba na základě žádosti původce
nebo oprávněné osoby. Žádost se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). Zjistí-li pověřená osoba, že odpad
žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných
vlastností odpadu (dále jen "osvědčení"). V opačném případě pověřená osoba písemně sdělí s
odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností (dále jen
"sdělení"). Osvědčení a sdělení se vydávají prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). Osvědčení nezbavuje původce
odpadu a oprávněnou osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození
životního prostředí, a odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem.
Na vydávání osvědčení a sdělení se nevztahuje správní řád.

(2) V osvědčení vymezí pověřená osoba vždy druh a původ odpadu, na který se
osvědčení vztahuje, vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu a stanoví podmínky a dobu
platnosti osvědčení; tato doba nesmí být delší než 4 roky. Osvědčení pozbývá platnosti
okamžitě, když u původce nebo oprávněné osoby dojde ke změně technologie nebo vstupní
suroviny, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti.

(1) Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí jedna nebo více pověřených osob na
základě žádosti původce nebo oprávněné osoby. Žádost se podává prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).
Zjistí-li pověřená osoba nebo osoby, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá
žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu (dále jen "osvědčení"). V
opačném případě pověřená osoba nebo osoby sdělí s odůvodněním žadateli, že odpad má
jednu nebo více nebezpečných vlastností (dále jen "sdělení"). Osvědčení a sdělení se
vydávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v
oblasti životního prostředí54) a zároveň v listinné podobě. V případě, že nebezpečné
vlastnosti odpadu hodnotí více pověřených osob, vydávají osvědčení nebo sdělení
společně. Z osvědčení musí být zřejmé, která pověřená osoba odpovídá za hodnocení
které nebezpečné vlastnosti. Za obecnou část osvědčení, podmínky a dobu platnosti
odpovídají společně. Osvědčení nezbavuje původce odpadu a oprávněnou osobu
povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, a
odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem. Na vydávání
osvědčení a sdělení se nevztahuje správní řád.

(2) V osvědčení vymezí pověřená osoba nebo osoby vždy druh a původ odpadu,
na který se osvědčení vztahuje, vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu a stanoví

podmínky a dobu platnosti osvědčení; tato doba nesmí být delší než 4 roky. Osvědčení
pozbývá platnosti okamžitě, když u původce nebo oprávněné osoby dojde ke změně
technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti.

(6) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou
a) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
b) obsah osvědčení a sdělení,
c) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
d) kritéria nebezpečných vlastností odpadů.

§ 9a
Hierarchie způsobů nakládání s odpady

(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na
základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání
s ním prokáže, že je to vhodné.
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u
nichž posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a
nakládání s ním prokáže, že je to vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek
z hlediska ochrany životního prostředí.
(3) Při uplatňování hierarchie se uplatní
a) celý životní cyklus výrobků a materiálů zejména s ohledem na snižování vlivu
nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví,
b) zásada udržitelnosti včetně technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti,
c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální
dopady.

§ 29
Povinnosti při nakládání s odpadními oleji

(1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou
povinni
a) zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů,
b) zajistit spalování odpadních olejů v souladu s požadavky § 22 a 23, pokud regenerace není
možná,
c) zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky tohoto zákona
a dalších právních předpisů, pokud regenerace ani spalování není možné z technických
důvodů,
d) zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemně míchány nebo
smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady.

(2) Ke splnění povinností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) může původce nebo
oprávněná osoba využít systému zpětného odběru podle části páté.
(3)(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické požadavky na nakládání s odpadními
oleji.

§ 31a
(1) Na trh nebo do oběhu je zakázáno uvádět
a) baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu
na to, zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků, s výjimkou
knoflíkových článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní, a

b) přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia,
včetně baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků.

(2) Zákaz stanovený v odstavci 1 písm. b) se nevztahuje na přenosné baterie nebo
akumulátory, které byly uvedeny na trh v některé členské zemi Evropských společenství před
27. zářím 2008, nebo které jsou určené pro použití v
a) nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení,
b) zdravotnických přístrojích, nebo
c) bezšňůrových elektrických nástrojích.

(2) Zákaz stanovený v odstavci 1 písm. b) se nevztahuje na přenosné baterie nebo
akumulátory, které jsou určené pro použití v
a) nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení, nebo
b) zdravotnických přístrojích.

(3) Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které vyžadují zabudování baterií
nebo akumulátorů, je povinen tyto výrobky navrhovat tak, aby z nich bylo možné použité
nebo odpadní baterie nebo akumulátory snadno a bezpečně vyjmout. K elektrozařízením nebo
jiným výrobkům, v nichž jsou zabudovány baterie nebo akumulátory, je výrobce povinen
připojit návod, jak lze baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout, včetně informace o typu
zabudovaných baterií nebo akumulátorů. Výrobce, distributor a poslední prodejce jsou
povinni zajistit, aby byl tento návod předáván společně s výrobkem.
(3) Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které vyžadují zabudování
baterií nebo akumulátorů, je povinen tyto výrobky navrhovat tak, aby z nich mohl
použité nebo odpadní baterie nebo akumulátory snadno a bezpečně vyjmout konečný
uživatel nebo kvalifikovaný profesionál nezávislý na výrobci. K elektrozařízením nebo
jiným výrobkům, v nichž jsou zabudovány baterie nebo akumulátory, je výrobce
povinen připojit návod, jak může baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout konečný
uživatel nebo kvalifikovaný profesionál nezávislý na výrobci, včetně informace o typu
zabudovaných baterií nebo akumulátorů. Výrobce, distributor a poslední prodejce jsou
povinni zajistit, aby byl tento návod předáván společně s výrobkem.
(4) Povinnosti uvedené v odstavci 3 se nevztahují na výrobce elektrozařízení nebo
jiných výrobků, pro které je z důvodu bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů nebo z důvodu
uchování údajů nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu vyžadující
stálé spojení mezi elektrozařízením nebo jiným výrobkem a baterií nebo akumulátorem.

(5) Osoba, která uvedla po 26. září 2008 na trh baterie nebo akumulátory, na které se
vztahuje zákaz podle odstavce 1, musí zajistit stažení těchto baterií a akumulátorů z trhu.

§ 31j
Zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů

(1) Výrobce je povinen na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové využití
odpadních baterií nebo akumulátorů za použití nejlepších dostupných technik31s) v zařízeních,
která splňují podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3.

(2) Zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů je povinen

a) vyjmout z odpadních baterií nebo akumulátorů všechny kapaliny a kyseliny,
b) při zpracování a jakémkoli skladování ve zpracovatelských zařízeních skladovat baterie
nebo akumulátory na plochách s nepropustným povrchem a vhodným nepropustným
pokrytím nebo ve vhodných nádobách a
c) průkazně doložit uplatnění výjimky pro spalování přenosných baterií nebo akumulátorů.
(3) Výrobce je povinen zajistit, aby zařízení podle odstavce 1 dosáhlo minimální
účinnosti procesů materiálového využití
a) 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo akumulátorů, včetně materiálového
využití obsahu olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných
nákladů,
b) 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií nebo akumulátorů, včetně
materiálového využití obsahu kadmia na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná
bez nadměrných nákladů, a
c) 50 % průměrné hmotnosti ostatních použitých baterií nebo akumulátorů.

(3) Výrobce je povinen zajistit, aby zařízení podle odstavce 1 dosáhlo minimální
recyklační účinnosti procesů recyklace
a) 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo akumulátorů, včetně recyklace
obsahu olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných
nákladů,
b) 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií nebo akumulátorů, včetně
recyklace obsahu kadmia na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez
nadměrných nákladů, a
c) 50 % průměrné hmotnosti ostatních použitých baterií nebo akumulátorů.

(4) Baterie nebo akumulátory nesmějí být ukládány na skládky všech skupin. Přenosné
baterie nebo akumulátory, u kterých je možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich

elektrochemický typ nebo jejich značku, průmyslové baterie nebo akumulátory, a nebo
automobilové baterie nebo akumulátory, nesmějí být odstraňovány spalováním. Tento zákaz
se nevztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory stažené z trhu na základě zvláštního
právního předpisu30d) a na přenosné baterie s obsahem kovového lithia. Odpad z baterií nebo
akumulátorů, který vznikl zpracováním a materiálovým využitím v souladu s tímto zákonem,
může být odstraněn ukládáním na skládky příslušných skupin nebo spalováním.

(5) Pokud jsou odpadní baterie a akumulátory převezeny přes hranice ke zpracování
a materiálovému využití v souladu s předpisy Evropských společenství39) a v souladu s částí
devátou tohoto zákona, zahrnou se do plnění povinností a dosahování účinnosti podle
odstavce 3, pouze pokud se dostatečně prokáže, že proces materiálového využití proběhl za
podmínek rovnocenných požadavkům stanoveným tímto zákonem. Zpětně odebrané baterie
nebo akumulátory jsou pro účel přeshraniční přepravy a vývozu ke zpracování
a materiálovému využití považovány za odpad.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou pravidla pro výpočet účinnosti procesů
materiálového využití.

(6) Pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace stanoví přímo
použitelný předpis Evropské unie61).

____________________
30d) Například zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
31s) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj
a z něj a o jejich kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se mění nařízení Rady (EHS)
č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 1 a čl. 42
odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady (EHS) č. 259/93, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2557/2001,
kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/93.
Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů
odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění
nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001,
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise
(ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve

znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES)
č. 1547/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93
pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39
v konečném znění, ve znění nařízení Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999,
ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení
Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999,
ve znění nařízení Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení
Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve
znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES)
č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999
a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93
o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41
odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.
39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.
61) Nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační
účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/66/ES.

§ 37s

Registr míst zpětného odběru
(1) Registr míst zpětného odběru (dále jen „Registr“) je informačním systémem
veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Správcem Registru je
ministerstvo.

(2) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) V Registru se vedou tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo název nebo firma, adresa sídla a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, provozovatele místa zpětného odběru,

b) adresa místa zpětného odběru,

c) indikativní údaj o provozní době místa zpětného odběru,

d) skupiny odebíraných elektrozařízení podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu,

e) typy odebíraných elektrozařízení podle seznamu výrobků uvedeného v § 37f odst. 5,
e) typy odebíraných elektrozařízení podle podskupin elektrozařízení stanovených
prováděcím právním předpisem podle § 37f odst. 6,
f) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, výrobce nebo právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která
místo zpětného odběru zřídila.

(4) Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen vkládat
dálkovým přístupem do Registru údaje uvedené v odstavci 3 a stejným způsobem tyto údaje
aktualizovat, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy nastala skutečnost zakládající
změnu údaje.
ČÁST PÁTÁ
ZPĚTNÝ ODBĚR NĚKTERÝCH VÝROBKŮ

§ 38

(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na

a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje
podstatnou složkou těchto přípravků,
b)a) výbojky a zářivky,
c)b) pneumatiky,

d)c) elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)].
(2) Vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských společenství
nařízením stanovit další výrobky, než jsou uvedeny v odstavci 1, podléhající povinnosti
zpětného odběru po jejich použití.
(3) Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému
odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky
uvedené v odstavci 1 uvádí na trh, (dále jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní
značku a do výše, které za vykazované období stanovené podle odstavce 10 vyrobí nebo
doveze. Na zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností se vztahuje § 37n.
(4) Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání, která prodává výrobky uvedené v odstavci 1 konečnému uživateli,
(dále jen "poslední prodejce") zajistit, aby byl konečný uživatel informován o způsobu
provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků. Výrobce elektrozařízení dále zajistí
informování konečného uživatele o

a) požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním
odpadem, ale byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu určených nebo
v místech jejich zpětného odběru,

b) jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití
elektroodpadu,
c) možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní
prostředí a na lidské zdraví.
(5) Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost
zpětného odběru, informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto
použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo
v provozovně, a to bez nároku na úplatu od konečného uživatele, po celou provozní dobu
a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
(6) Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své
povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí.
(7) Zpětný odběr použitých výrobků uvedených v odstavci 1 musí být proveden bez
nároku na úplatu za tento odběr od konečného uživatele, v případě uvedeném v odstavci 6 i od
obce. Místa zpětného odběru musí být pro konečné uživatele stejně dostupná jako místa
prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje. Povinná osoba je povinna
zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem konečného uživatele bez
jeho nadměrného zatížení. Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout v případě, že
použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr

provádějí.31u) Provozovatel místa zpětného odběru použitých výrobků je povinen na požádání
konečnému uživateli vystavit potvrzení o zpětném odběru výrobku s náležitostmi
stanovenými prováděcím právním předpisem.
(8) Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné
k jeho využití nebo odstranění.
(9) Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstranění zpětně odebraných použitých
výrobků v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, a to do konce
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly odebrány.
(10) Povinná osoba je povinna zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti
zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem a tuto zprávu každoročně zasílat ministerstvu do 31. března.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti způsobu provedení zpětného
odběru výrobků a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý
kalendářní rok.
____________________
31u) Například vyhláška č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických
látek pro zdraví člověka, vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací podle
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli.

§ 39

Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích
a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou
samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro
jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100
kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za
kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady
stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat
každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství
odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají
v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a
úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů,
provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2 a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1
jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému úřadu příslušnému podle místa
zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení, a to do 2
měsíců od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení. To neplatí v případě
údajů o zahájení provozu zařízení podle § 14 odst. 1, pokud byl provoz zařízení zahájen ke
dni, ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o souhlasu k jeho provozování. V případě, že
provoz zařízení podle § 14 odst. 1 není zahájen ke dni, ke kterému nabylo právní moci
rozhodnutí o souhlasu k jeho provozování, je provozovatel zařízení povinen do 15 dnů
informovat o této skutečnosti krajský úřad, který souhlas vydal.

(4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího
roku údaje o stavu vytvořené finanční rezervy a o volné kapacitě skládky k 31. prosinci
předchozího roku krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky. Tyto údaje musí být
doloženy výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky.
(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování
odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2 a provozovatelé malých zařízení podle
§ 33b odst. 1 jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému úřadu příslušnému
podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele
zařízení, a to do 15 měsíců od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu
zařízení.

(4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího
roku údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, doložené výpisem z bankovního účtu
provozovatele skládky, a údaje a o volné kapacitě skládky k 31. prosinci předchozího roku
krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky.

(5) Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou povinni vést evidenci
a zasílat údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a o způsobech jejich zpracování a
provozovatelé zařízení k oddělenému sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadu
jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo
odstranění elekroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem každoročně
do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému
podle místa provozovny.

(6) Obce jsou povinny zasílat údaje o jimi provozovaných sběrných dvorech, k jejichž
provozu se nevydává souhlas podle § 14 odst. 1, krajskému úřadu příslušnému podle místa
sběrného dvora, a to do 2 měsíců od zahájení, ukončení a případného přerušení a obnově
provozu sběrného dvora.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení podle
odstavců 2 a 5 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a způsobů
jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění
elektroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tyto evidence zasílá
každoročně do 30. dubna následujícího roku ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu
prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.

(8) Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26
písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26
písm. e), nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady
perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, jsou povinny vést
samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech perzistentních organických
znečišťujících látek v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a oznámit tuto
skutečnost ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
tak již neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tito podnikatelé povinni ohlásit
ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn v evidovaných
skutečnostech stanoví prováděcí právní předpis. Tato povinnost se nevztahuje na laboratorní
standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví. Osoby, které
provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), vedou o těchto
zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu s prováděcím právním předpisem bez nutnosti
uvádění množství nebo koncentrace PCB obsažených v zařízení a dat a způsobů provedených
nebo předpokládaných kontrol nebo výměn a jsou povinny zaslat tuto evidenci ministerstvu.

(9) Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, PCB, odpadů PCB a zařízení
obsahujících PCB a podléhajících evidenci a evidenci přepravy nebezpečných odpadů
vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo obrany ve spolupráci
s ministerstvem.

(10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad jsou povinny zasílat
ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů
ode dne nabytí jeho právní moci. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zasílat
ministerstvu informace o každém vyjádření vydaném podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15
dnů ode dne jeho vydání. Krajský úřad je povinen zasílat ministerstvu informace o provozu
zařízení podle odstavců 3, 4 a 6, a to do 30 dnů ode dne jejich obdržení.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) rozsah a způsob vedení průběžné evidence odpadů,

b) rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení podle odstavců 3 a 6, odpadů perzistentních
organických znečišťujících látek, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a způsob
ohlašování změn v jejich evidenci, způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a
způsobů jejich zpracování, typu a množství elektroodpadu a způsobů jeho zpracování, využití
nebo odstranění,
c) rozsah a způsob zasílání informací podle odstavce 10,
d) způsob přidělování identifikačních čísel zařízení.
(12) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické osoby
oprávněné k podnikání a správní úřady, které jsou povinny vést evidenci podle odstavců 1 až
10, povinny tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu 5 let.
(13) Zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a malá zařízení podle § 33b odst. 1 se pro účely
plnění evidenčních a ohlašovacích povinností označují identifikačním číslem zařízení.
(14) Údaje o jednotlivých subjektech zaslané podle odstavců 2, 4, 5 a 8 slouží pouze
pro činnost orgánů veřejné správy a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle
zvláštních právních předpisů55).

(6) Obce jsou povinny zasílat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení
podle odstavců 2, 5 a 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých
autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití,
nebo odstranění elektroodpadu, údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rozsahu stanoveném
vyhláškou. Tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku
ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu v elektronické podobě v přenosovém
standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, která bude zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo zasílá každoročně údaje dle odstavců 2 a 5
do 31. srpna následujícího roku Českému statistickému úřadu.

(8) Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle §
26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci
podle § 26 písm. e), nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní
odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, jsou povinny
vést samostatně evidenci o těchto zařízeních, PCB a odpadech perzistentních
organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném vyhláškou a nejpozději do 1
roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaslat tuto evidenci ministerstvu, pokud
tak již neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tyto osoby povinny ohlásit
ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn v
evidovaných skutečnostech stanoví vyhláška. Tato povinnost se nevztahuje na
laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví.

Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB podle § 26 písm.
d), vedou o těchto zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu s prováděcím právním
předpisem bez nutnosti uvádění množství nebo koncentrace PCB obsažených v zařízení
a dat a způsobů provedených nebo předpokládaných kontrol nebo výměn a jsou povinny
zaslat tuto evidenci ministerstvu.
(9) Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, PCB, odpadů PCB a zařízení
obsahujících PCB a podléhajících evidenci a evidenci a ohlašování přepravy
nebezpečných odpadů vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany zajišťuje
Ministerstvo obrany ve spolupráci s ministerstvem.
(10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad jsou povinny
zasílat ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to
do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je
povinen zasílat ministerstvu informace o každém vyjádření vydaném podle § 79 odst. 4
písm. e), a to do 15 dnů ode dne jeho vydání. Krajský úřad je povinen zasílat
ministerstvu informace o provozu zařízení podle odstavců 3 a 4 a to do 30 dnů ode dne
jejich obdržení. Ministerstvo zasílá každoročně údaje dle odstavce 3 a údaje o volné
kapacitě skládek za předchozí kalendářní rok do 30. června následujícího roku
Českému statistickému úřadu.

„(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) rozsah a způsob vedení průběžné evidence odpadů,
b) rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení podle odstavce 3, systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle odstavce 6, odpadů perzistentních organických znečišťujících látek,
PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a způsob ohlašování změn v jejich
evidenci, způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobů jejich
zpracování, typu a množství elektroodpadu a způsobů jeho zpracování, využití nebo
odstranění,
c) rozsah a způsob ohlašování údajů podle odstavce 4,
d)
e)

rozsah a způsob zasílání informací podle odstavců 7 a 10,
způsob přidělování identifikačních čísel zařízení.

(12) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické
osoby oprávněné k podnikání a správní úřady, které jsou povinny vést evidenci podle
odstavců 1 až 10, povinny tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu 5 let.

(13) Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností přiděluje krajský
úřad zařízením ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízením podle
§ 14 odst. 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1 do patnácti dnů ode dne vydání
souhlasu dle § 14 odst. 1, vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované
prevenci, ohlášení zahájení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 a § 33b odst. 1
identifikační číslo zařízení. Při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle § 39 a
40 je každý povinen přidělená identifikační čísla zařízení používat.

§ 40
Evidence při přepravě nebezpečného odpadu

(1) Při přepravě nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vést
evidenci přepravy odpadu. Evidence se vede v elektronické podobě prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).
Evidence se nevede při vnitropodnikové přepravě zabezpečované vlastními dopravními
prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

(2) Před zahájením přepravy nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu
povinni vyplnit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí54) evidenční list. Odesílatel je povinen zkontrolovat, zda zadané údaje odpovídají
skutečnému druhu a množství odpadu, který bude přepravován, a k zásilce nebezpečného
odpadu přiložit evidenční list opatřený podpisem. V případě, že přeprava nebude v zadaném
termínu zahájena, je odesílatel odpadu povinen nejpozději do 24 hodin od termínu přepravy
zrušit vyplněný evidenční list přepravy nebezpečného odpadu v integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).

(3) Příjemce odpadu je povinen do konce následujícího pracovního dne po převzetí
odpadu potvrdit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí54) jeho převzetí. V případě, že hmotnost přijatého odpadu neodpovídá údaji o
hmotnosti odeslaného odpadu, provede o této skutečnosti v systému záznam. Odesílatel
odpadu si může v systému vyhradit možnost potvrdit nebo odmítnout hmotnost přepraveného
odpadu uvedenou příjemcem odpadu. Potvrzení nebo odmítnutí je v takovém případě povinen
provést do konce následujícího pracovního dne od okamžiku uvedení hmotnosti odpadu
příjemcem. V případě, že příjemce odpadu nepotvrdí převzetí odpadu ve lhůtě podle věty
první, je odesílatel odpadu povinen neprodleně zjistit, jak bylo s odpadem naloženo, a v
případě, že odpad nebyl převzat do zařízení příjemce odpadu, zajistit přepravu odpadu zpět do
svého zařízení a vyznačit tuto skutečnost v systému.

(4) Pokud jsou obsahem zásilky odpady, které nejsou uvedeny v evidenčním listu,
nebo nesouhlasí počet kusů obalu, je příjemce odpadu povinen odmítnout jejich převzetí,
neprodleně vyznačit tuto skutečnost do výtisku evidenčního listu provázejícího zásilku a
nejpozději do konce stejného pracovního dne zaznamenat tuto skutečnost do integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidence při přepravě
nebezpečného odpadu.

(6) V případě přepravy nebezpečného odpadu mobilním zařízením ke sběru nebo
výkupu odpadu vyplňuje provozovatel mobilního zařízení příjmovou část evidenčního listu do
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) před
nebo během přijetí odpadu do mobilního zařízení. Při přepravě tohoto odpadu mobilním
zařízením k dalšímu příjemci se postupuje podle odstavců 2 až 4.

(7) V případě přepravy nebezpečného odpadu mobilním zařízením ke sběru nebo
výkupu odpadu od fyzických osob vyplňuje provozovatel mobilního zařízení příjmovou část
evidenčního listu v listinné podobě před nebo během přijetí odpadu do mobilního zařízení. Do
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je
provozovatel mobilního zařízení povinen doplnit údaje z příjmového evidenčního listu
nejpozději do 24 hodin od převzetí odpadu. Při přepravě tohoto odpadu k dalšímu příjemci se
postupuje podle odstavců 2 až 4.

(8) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí54) je možné přepravu uskutečnit bez přihlášení do
systému. Odesílatel odpadu vyplní evidenční list, jehož vzor je uveden ve vyhlášce, ve
čtyřech vyhotoveních, jedno si ponechá a tři předá dopravci. Dopravce si jeden ponechá a dva
předá příjemci odpadu. Příjemce odpadu si jeden ponechá a jeden zašle obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu
systému jsou odesílatel odpadu a příjemce odpadu povinni zadat do něj všechny údaje o
uskutečněné přepravě do konce následujícího pracovního dne od obnovení provozu systému.
V případě, že je odpad přepravován pomocí mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu,
jeho provozovatel vyplní evidenční list ve třech vyhotoveních, jedno si ponechá a dvě předá
příjemci odpadu. Příjemce odpadu si jedno ponechá a jedno zašle obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu
systému jsou provozovatel mobilního zařízení a příjemce odpadu povinni zadat do něj údaje o
uskutečněné přepravě do konce následujícího pracovního dne od obnovení provozu systému.

(9) Příslušné orgány veřejné správy mají přístup ke všem údajům z evidence přepravy
nebezpečného odpadu vedeným v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v
oblasti životního prostředí54).

54) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 40
Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

(1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).

(2) Odesílatel je povinen
a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu
ohlašovacího listu stanoveného vyhláškou,
b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu fyzicky přiložit doklad obsahující informace
podle ohlašovacího listu v rozsahu stanoveném vyhláškou,
c) v případě, že přeprava není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy
nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů,
d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy opravit údaje o přepravě a
přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji.
Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.
3) Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů je
odesílatelem vždy provozovatel tohoto zařízení.
4) Původce přepravovaných nebezpečných odpadů, pokud přepravuje tyto
odpady mezi svými provozovnami, a provozovatel zařízení ke sběru, výkupu, využívání
nebo odstraňování odpadů nebo zařízení podle § 14 odst. 2, do kterého je nebezpečný
odpad po dokončení přepravy fyzicky předáván, (dále jen „příjemce“), je povinen
a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů potvrdit převzetí
nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy v integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí54); po potvrzení přijetí již není možné provádět
opravu,

b) zadat do systému údaje o přepravě, která nebyla ohlášena, v rozsahu ohlašovacího
listu, pokud jsou mu známy,
c) zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů v případě, že byl
ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není zahájena v ohlášeném
termínu,
d) v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů, nejpozději do 3
pracovních dnů od ukončení přepravy opravit údaje o přepravě a přepravovaných
odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může
opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.
(5) Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví vzor ohlašovacího listu a
rozsah informací podle ohlašovacího listu, které musí obsahovat doklad přiložený k
zásilce.
(6) Povinnosti dle odst. 2 písm. a) a b) může za odesílatele splnit příjemce.
(7) Odesilatel odpovídá za nebezpečný odpad do doby předání příjemci do
zařízení.
(8) Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál
provozovny nebo v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba.
(9) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí54) je možné přepravu nebezpečných odpadů
uskutečnit. Odesilatel vyplní ohlašovací list, jehož vzor je uveden ve vyhlášce. Jeden
potvrzený ohlašovací list si ponechá odesilatel jako doklad o předání odpadu, druhý
přiloží k zásilce, tento ohlašovací list si po dokončení přepravy ponechá příjemce. Po
obnovení provozu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí54) je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě
nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).
(10) Informace o jednotlivých subjektech zúčastněných na přepravě
nebezpečných odpadů v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí54) se poskytují pouze orgánům veřejné správy a při řešení
mimořádných událostí podle zvláštních právních předpisů55).

§ 41a
Program předcházení vzniku odpadů
(1) Program předcházení vzniku odpadů České republiky zpracovává ministerstvo ve
spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností.
(2) Program předcházení vzniku odpadů obsahuje
a) cíle předcházení vzniku odpadů v souladu s plánem odpadového hospodářství
České republiky,

b) opatření k předcházení vzniku odpadů,
c) soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů a opatření k předcházení vzniku
odpadů, které umožní sledování a posouzení pokroku, jehož bylo jejich
prostřednictvím dosaženo.
(3) Vyhodnocení plnění programu předcházení vzniku odpadů České republiky provádí
ministerstvo pomocí soustavy indikátorů jedenkrát za dva roky do 31. prosince
následujícího roku za uplynulé dvouleté období a to v rámci vyhodnocení plnění cílů
plánu odpadového hospodářství České republiky.
(4) Program předcházení vzniku odpadů České republiky a jeho změny ministerstvo
zveřejní na portálu veřejné správy.

§ 42
Plán odpadového hospodářství České republiky

(1) Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky zpracovává ministerstvo
ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností. Návrh plánu odpadového
hospodářství České republiky projedná ministerstvo s kraji v samostatné působnosti.
(2) Plán odpadového hospodářství České republiky obsahuje programy předcházení
vzniku odpadů, vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou část a směrnou část.
(3) Programy předcházení vzniku odpadů jsou do plánů odpadového hospodářství
zahrnuty prostřednictvím konkrétních cílů pro předcházení vzniku odpadů a pomocí opatření
uvedených v příloze Plánu odpadového hospodářství České republiky.

(4) Závaznou část plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda
svým nařízením.
(5) Závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky stanoví rámcové
cíle, rámcová opatření k jejich dosažení a upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení pro
a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
b) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona,
c) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,
d) nakládání s odpady z obalů,

e) využívání odpadů,
f) snižování podílu odpadů ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné složky v
nich obsažené,
g) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady,
h) plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 k tomuto zákonu.
(6) Plán odpadového hospodářství České republiky se zpracovává na dobu nejméně 10
let a musí být změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě
byl zpracován.
(7) Závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky, včetně jejích změn,
je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro
rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového
hospodářství.
(8) Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství České republiky provádí
ministerstvo pomocí soustavy indikátorů každoročně do 31. prosince následujícího roku.
(9) Plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny ministerstvo zveřejní
na portálu veřejné správy, nebo jiným vhodným způsobem.

§ 42
Plán odpadového hospodářství České republiky

(1) Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky zpracovává
ministerstvo ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností. Návrh
plánu odpadového hospodářství České republiky projedná ministerstvo s kraji v
samostatné působnosti.
(2) Plán odpadového hospodářství České republiky se skládá z části analytické, závazné
a směrné.
(3) Analytická část plánu odpadového hospodářství České obsahuje vyhodnocení stavu
odpadového hospodářství České republiky zejména:
a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich
produkce a nakládání, včetně přeshraničního toku odpadů,
b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území České
republiky minimálně pro komunální odpady, směsný komunální odpad, biologicky
rozložitelné odpady, obalové odpady, nebezpečné odpady, stavební odpady, výrobky

s ukončenou životností, odpady podle části čtvrté zákona, včetně tříděného sběru
materiálově využitelných složek odpadů,
c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady podle písmene b) na území České
republiky včetně posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení
nezbytných změn a doplnění systémů sběru a nakládání s odpady a výrobky
s ukončenou životností s ohledem na jejich zlepšení v souladu s principy
soběstačnosti a blízkosti,
d) informace nezbytné pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro
nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na
plnění stanovených cílů nezbytné.
(4) Závaznou část Plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje
vláda svým nařízením.

(5) Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky obsahuje cíle,
zásady a opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s přílohou č. 13 tohoto
zákona.

(6) Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky stanoví cíle,
zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu
indikátorů k hodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství pro

a) nakládání s komunálními odpady, směsným komunálním odpadem a biologicky
rozložitelnými odpady,
b) nakládání se stavebními odpady,
c) nakládání s obalovými odpady,
d) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté
tohoto zákona,
e) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,
f)

přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů
minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí,

g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky,,
h) snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky,

i)

snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu.

(7) Směrná část plánu odpadového hospodářství České republiky obsahuje

a) výčet nástrojů pro splnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky,
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl Plán odpadového
hospodářství České republiky zpracován,
c) informace nezbytné pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro
nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na
plnění stanovených cílů nezbytné,
d) návrhy na potřebná zařízení pro nakládání s odpady nadregionálního významu,
pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné.
(8) Plán odpadového hospodářství České republiky se zpracovává na dobu
nejméně 10 let a musí být změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na
jejichž základě byl zpracován.

(9) Závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky, včetně jejích
změn, je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů,
pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů v oblasti odpadového
hospodářství a pro zpracovávání územně plánovací dokumentace krajů a obcí.

(10) Ministerstvo každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění
cílů plánu odpadového hospodářství České republiky a jednou za dva roky zpracuje do
konce 31. prosince následujícího roku zprávu o plnění cílů Plánu odpadového
hospodářství České republiky za uplynulé dvouleté období.

(11) Plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny ministerstvo
zveřejní na portálu veřejné správy.

§ 43

Plán odpadového hospodářství kraje

(1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro
jím spravované území a jeho změny.
(2) Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu
odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami.
(3) Plán odpadového hospodářství kraje obsahuje závaznou část a směrnou část.
(4) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje stanoví konkrétní cíle,
konkrétní opatření k jejich dosažení pro
a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
b) nakládání s komunálními odpady,
c) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona,
d) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,
e) nakládání s odpady z obalů,
f) využívání odpadů,
g) snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v
nich obsažené,
h) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady,
i) plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 k tomuto zákonu.

(5) Vznikne-li potřeba zřídit zařízení k nakládání s odpady nebo řešit pohyb odpadů
přesahující hranice krajů, jsou kraje v samostatné působnosti povinny při zpracovávání plánů
odpadového hospodářství kraje a jejich změn spolu vzájemně spolupracovat.

(6) Kraj v samostatné působnosti je povinen zpracovat a schválit návrh plánu
odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení
vlády, kterým se vyhlašuje nebo mění závazná část plánu odpadového hospodářství České
republiky.

(7) Plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí
být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.

(8) Kraj v samostatné působnosti je povinen do 10 dnů ode dne zpracování návrhu
plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny oznámit způsobem v místě obvyklým, kdy a
kde lze do tohoto návrhu plánu nahlédnout, činit si výpisy, opisy nebo kopie. Veřejné
nahlédnutí do návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny musí být
umožněno po dobu nejméně 30 kalendářních dnů ode dne oznámení možnosti veřejného
nahlédnutí; v této lhůtě lze též uplatnit k návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo
jeho změně písemné vyjádření. Kraj je povinen připomínky vypořádat a toto vypořádání
zveřejnit.

(9) Kraj v samostatné působnosti je povinen zaslat kopii plánu odpadového
hospodářství kraje nebo jeho změny ministerstvu do 1 měsíce po jeho schválení.

(10) Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změnu vyhlásí kraj
obecně závaznou vyhláškou.32) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje je
závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro
rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti
odpadového hospodářství.

(11) Kraj zasílá vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu
každoročně do 15. listopadu následujícího roku. Vyhodnocení provede pomocí soustavy
indikátorů stanovené v závazné části plánu odpadového hospodářství České republiky.

(12) Plán odpadového hospodářství kraje a jeho změny kraj zveřejní na portálu veřejné
správy, nebo jiným vhodným způsobem.

§ 43
Plán odpadového hospodářství kraje

(1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství
kraje pro jím spravované území a jeho změny.

(2) Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí
plánu odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami.

(3) Plán odpadového hospodářství kraje se skládá z části analytické, závazné a
směrné.

(4) Analytická část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje vyhodnocení
stavu odpadového hospodářství kraje zejména
a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení budoucího vývoje
jejich produkce a nakládání,
b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území kraje
minimálně pro komunální odpady, směsný komunální odpad, biologicky
rozložitelné odpady, obalové odpady, nebezpečné odpady, stavební odpady, výrobky
s ukončenou životností, odpady dle části čtvrté zákona, včetně tříděného sběru
materiálově využitelných složek odpadů,
c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady dle písmene b) na území kraje
včetně posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení nezbytných
změn a doplnění systémů sběru a nakládání s odpady a výrobky s ukončenou
životností s ohledem na jejich zlepšení v souladu s principy soběstačnosti a blízkosti.
(5) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje cíle, zásady
a opatření pro předcházení vzniku odpadů.

(6) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje stanoví cíle, zásady a
opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu
indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje pro
a) nakládání s komunálními odpady, směsným komunálním odpadem a biologicky
rozložitelnými odpady,
b) nakládání se stavebními odpady,
c) nakládání s obalovými odpady,
d) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté
tohoto zákona,
e) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,

