
Zařazování odpadů plastů do „Zeleného seznamu“: 

• Odpad plastu nesmí být znečištěn jinými materiály v míře, která zabraňuje využít 
jej způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

• Odpad plastu nesmí být znečištěn jinými materiály v míře, která zvyšuje rizika s ním 
spojená natolik, že je vhodné použít pro něj postup předchozího písemného 
oznámení a souhlasu. 

• Odpad plastu je tvořen jednodruhovým plastem (polymerem zařazeným pod jednu 
pododrážku uvedenou pod odrážkou „odpady plastů z nehalogenovaných polymerů 
a kopolymerů“ pod kódem B3010), který neobsahuje příměsi jiných materiálů.  

• Jako odpad plastu zařazený v příloze IIIA lze akceptovat jen směs jednotlivých 
polymerů zařazených do jednotlivých odrážek uvedených pod kódem B3010 pod 
odrážkou „odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů“, pokud tato 
směs má definované složení, vznikla cíleně (např. tříděním), neobsahuje odpad 
PVC a neobsahuje příměsi jiných materiálů. 

• O směs jednotlivých polymerů se může jednat jen v případě, že tím není ztíženo 
využití tohoto plastového odpadu. Účelem přepravy plastového odpadu do ČR 
nemůže být pouhé třídění směsi plastových odpadů, bez navazujícího jiného než 
předběžného (non-interim) využití.   

• Plastový odpad pochází z výroby nebo zpracování plastů, případně vznikl cíleným 
tříděním, pokud by pocházel z odpadů z obalů nebo z odděleného sběru plastů.   

• Nesmí se jednat o neupravené plasty z domácností nebo podnikatelské činnosti, tj. 
např. o plasty přímo pocházející z odděleného sběru (žluté kontejnery, žluté pytle), 
pokud jejich obsah neprošel odpovídajícím tříděním a / nebo jinou úpravou. Nesmí 
se jednat o zbytkovou frakci z tohoto třídění nebo úpravy. 

• Nesmí se jednat o plasty pocházející ze směsného komunálního odpadu, tj. 
plastový odpad nesmí vznikat úpravou / tříděním směsného komunálního nebo 
jemu podobného živnostenského nebo průmyslového odpadu. 

• Odpad nesmí být znečištěn nebo smíšen s látkami, které zapáchají, nebo s látkami, 
jejichž rozkladem za běžných atmosférických podmínek mohou vznikat zapáchající 
látky. Nepřípustný je například obsah organických biologicky rozložitelných látek, 
které způsobují zápach typický pro komunální odpad. 

• Odpad musí být určen k operaci jiného než předběžného (non-interim) využití. 
Podle zásad stanovených v nařízení vlády č. 352/2014, o Plánu odpadového 
hospodářství ČR, se vždy, pokud jsou do ČR přepravovány odpady určené k 
předběžnému (interim) využití, vyžaduje uvedení informací o následném jiném než 
předběžném (non-interim) využití v dokladu podle přílohy VII nařízení 1013/2006 
nebo v příloze tohoto dokladu. Přeprava odpadů pouze k operaci předběžného 
využití (třídění, úpravě, skladování) není přepravou za účelem využití odpadu 
způsobem šetrným k životnímu prostředí.  

• Odpad je určen k využití v zařízení, které je v ČR provozováno na základě 
příslušného souhlasu krajského úřadu vydaného podle zákona o odpadech 
(případně na základě integrovaného povolení). 

 



V případě, že nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky, je plastový odpad 
považován za odpad zařazený pod kódem Y46 (název: Odpady shromažďované 
z domácností), případně za tzv. nezařazený odpad, a do ČR ho není možné 
přepravovat v režimu článku 18 nařízení 1013/2006 (režim tzv. „zeleného seznamu“).  

 
 


