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NOVÝ ZÁKON O ODPADECH – METODICKÉ PODKLADY

METODICKÝ POKYN
Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění níže uvedených
povinností podle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.,
s účinností od 1. ledna 2021

Pro žadatele o povolení nových zařízení pro nakládání s odpady,
o souhlas s provozem malého zařízení, o povolení obchodování
s odpady a plnění ohlašovacích povinností provozovatelů zařízení,
obchodníků a zprostředkovatelů
Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento Metodický pokyn k zajištění plnění
povinností žadatelů o povolení nových zařízení pro nakládání s odpady, o souhlas s provozem
malého zařízení, o povolení obchodování s odpady a ohlašovacích povinností povinných osob
v oblasti ohlašování zařízení pro nakládání s odpady, obchodování s odpady
a zprostředkování nakládání s odpady a přidělování identifikačních čísel, vzhledem k tomu, že
v současné době jsou návrhy nových prováděcích předpisů k novým zákonům odpadového
hospodářství stále ještě v legislativním procesu.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady provádí ustanovení zákona vztahující se
k provozu zařízení určeného k nakládání s odpady a mající tak dopad i na povolování provozu
zařízení a dále ustanovení upravující ohlašování zařízení pro nakládání s odpady a obsahuje
požadavky na provozní řád.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností a vyhláška
o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností obsahují požadavky
na provozní řád.
Metodický pokyn slouží ke sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů a k posílení právní
jistoty povinných subjektů, neboť poskytuje návod, jaká dokumentace a v jakém rozsahu má
být použita pro to, aby správní orgán žádosti vyhověl.
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Účelem tohoto pokynu je zajistit jednotný způsob:
‐

podání žádosti o povolení nových zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití
nebo odstranění odpadu, podání žádosti o souhlas pro malé zařízení a podání
žádosti o povolení obchodování s odpady,

‐

ohlašování údajů o provozu zařízení pro nakládání s odpady, údajů o činnosti
obchodníka a údajů o činnosti zprostředkovatele krajským úřadům,

‐

přidělování identifikačních čísel zařízení a obchodníků krajskými úřady.

Tento metodický pokyn upřesňuje obsah žádosti žadatele a nahrazuje pro žadatele nových
zařízení pro nakládání s odpady, nových obchodníků a nových zprostředkovatelů rozsah
ohlašování údajů o zařízení nebo o činnosti a rozsah ohlašovaných údajů o zahájení,
ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení nebo činnosti. Tyto žádosti jsou podány
příslušnému úřadu. Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností tyto žádosti
zpracují podle pokynu MŽP. Hlášení jsou podána příslušnému krajskému úřadu podle místa
zařízení určeného pro nakládání s odpady a podle sídla provozovatele mobilního zařízení,
obchodníka s odpady nebo zprostředkovatele a to elektronicky (zejména datovou
schránkou). Krajský úřad tato hlášení zkontroluje a zpracuje dle pokynu MŽP.
Žadatel podává žádost o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady a povolení
činnosti obchodníka na příslušný krajský úřad podle místa zařízení určeného pro
nakládání s odpady, podle sídla provozovatele mobilního zařízení a sídla obchodníka
s odpady.
Žadatel podává žádost o souhlas s provozem malého zařízení na obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle místa zařízení.

1. Způsob podání žádosti o povolení nového zařízení ke skladování,
sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu
Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu zařízení a povolení provozu zařízení
jsou stanoveny v příloze č. 3 nového zákona. Žadatel k žádosti o vydání povolení provozu
zařízení připojí závazné stanovisko krajské hygienické stanice.
Součástí povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady je provozní řád zařízení.
Žádost obsahuje:
a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno,
popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou, včetně
podnikatelského oprávnění
b) identifikační číslo žadatele,
c) označení a adresu provozovny, která je nebo bude zařízením určeným pro nakládání
s odpady, kterého se žádost týká, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné
provozovně / zařízení, zeměpisné souřadnice provozovny; adresu sídla žadatele, jde-li o
mobilní zařízení,
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d) jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzických osob
oprávněných jednat jménem žadatele,
e) vymezení činnosti podle Katalogu činností uvedeném v příloze č. 2 nového
zákona,
f) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis
technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení, (v případě mobilních zařízení
ke sběru odpadů je třeba doložit kopii velkého technického průkazu),
g) seznam druhů a kategorie odpadu podle Katalogu odpadů (zatím se v souladu
s přechodným ustanovením neuvádějí poddruhy odpadů podle nového Katalogu
odpadů) vstupujících a vystupujících ze zařízení, a pokud jsou v zařízení vyráběny
výrobky, též popis výrobků vystupujících ze zařízení,
h) popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do
zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,
i) kapacity zařízení související s jeho provozem podle tabulky (v příloze č. 3 nového
zákona),
j) způsob soustřeďování odpadů v zařízení,
k) návrh monitoringu vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí
odpovídající typu zařízení a druhu a kategorii odpadů,
l) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,
m) identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již
existujícímu zařízení,
n) rozhodnutí vyžadovaná podle stavebního zákona, nejde-li o mobilní zařízení,
o) návrh provozního řádu v listinné a elektronické podobě a návrh provozního
deníku,
p) opatření pro ukončení provozu zařízení a způsob jeho zabezpečení, které zajistí,
že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí.
V případě, že žadatel žádá krajský úřad o povolení provozu zařízení k recyklaci nebo
jinému využití odpadu, ve kterém přestává být daný odpad odpadem, žádá
o vyjádření Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), zda se výsledná věc běžně
využívá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti, zda pro ni existuje trh nebo
poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh. Žadatel musí MPO
poskytnout veškeré podklady k zařízení, které rovněž předal krajskému úřadu.
Dále žadatel žádá o závazné stanovisko krajskou hygienickou stanici z hlediska
dopadů na zdraví lidí a hodnocení zdravotních rizik.
Do doby vydání nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky
o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností a vyhlášky
o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností splní
žadatel požadavek na předložení návrhu provozního řádu, pokud předloží návrh
provozního řádu odpovídající požadavkům na obsah provozního řádu podle přílohy
č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy č. 7 vyhlášky č. 352/2005 Sb., přílohy č. 1
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vyhlášky č. 352/2008 Sb. nebo provozní řád odpovídá požadavkům na obsah
provozního řádu v návrhu nových vyhlášek o podrobnostech nakládání v podobě
předložené do meziresortního připomínkového řízení (k dispozici např. zde
https://apps.odok.cz/veklep ). Po vydání nových předpisů musí být provozní řád
a provozní deník, v případě, že nebudou odpovídat požadavkům nové vyhlášky,
žadatelem aktualizovány.
Pokud bude povolení vydáno před účinností nové vyhlášky a nastane situace, že
provozní řád nebo provozní deník nebudou nově nastaveným požadavkům
odpovídat, je vydání vyhlášky s novými požadavky na provozní řád a provozní deník
důvodem pro změnu povolení podle § 25 odst. 1 písm. a) nového zákona.
Pokud bude vyhláška vydána po podání žádosti a před vydáním povolení a nastane
situace, že provozní řád nebo provozní deník nebudou odpovídat nastaveným
požadavkům, musí provozovatel doplnit žádost tak, aby byla plně v souladu
s požadavky vyhlášky. K tomu bude správním orgánem vyzván.
Pokud bude podávána žádost o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady,
které bylo doposud provozováno na základě souhlasu podle § 14 odst. 1
dosavadního zákona, jehož platnost vyprší v průběhu prvního pololetí roku 2021,
může být takové zařízení provozováno na základě původního souhlasu do doby, než
o žádosti o povolení rozhodne krajský úřad, pokud požádá před uplynutím platnosti
souhlasu.
Zařízení, jejichž souhlasu skončí platnost v druhé polovině roku 2021, mohou být
provozována na základě původního souhlasu do doby, než o žádosti o povolení
rozhodne krajský úřad, pokud provozovatel požádá o povolení do 30. června 2021.
Výše uvedený výklad vychází z přechodného ustanovení § 153 odst. 2, které
umožňuje, aby zařízení mohlo být provozováno na základě souhlasu podle § 14
odst. 1 do okamžiku, kdy o jeho žádosti o vydání povolení provozu zařízení rozhodne
krajský úřad, pokud provozovatel zařízení požádá 6 měsíců před koncem platnosti
souhlasu.
Toto přechodné ustanovení počítalo s minimálně půlroční legisvakanční lhůtou
celého zákona. Vzhledem k tomu, že zákon vyšel ve velmi krátké době před
účinností, striktně jazykový výklad by nedůvodně zvýhodňoval provozovatele
zařízení, jejichž souhlas provozu má shodou okolností konec platnosti později než
v roce 2021. To nebylo záměrem zákonodárce, proto se použije výklad teleologický.

2. Způsob podání žádosti o souhlas s provozem malého zařízení
Obsahové náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení jsou
stanoveny v příloze č. 3 nového zákona.
Součástí souhlasu s provozem malého zařízení je provozní řád.
Žádost obsahuje:
Všechny náležitosti uvedené v bodě 1, s výjimkou písmen h), k) a l).
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Pro předložení návrhu provozního řádu a provozního deníku platí stejné pokyny
podle bodu 1.
Žadatel nejdříve žádá o souhlas s provozem malého zařízení na obecním úřadě ORP
a následně ohlašuje provoz zařízení krajskému úřadu. Krajský úřad na základě
ohlášení přidělí IČZ.
Žadatel podle bodu 1 a 2 připojí k žádosti vyjádření a závazná stanoviska dotčených
orgánů.

3. Způsob podání žádosti o povolení obchodování s odpady
Obsahové náležitosti žádosti o povolení k obchodování s odpady a povolení
k obchodování s odpady jsou stanoveny v příloze č. 3 nového zákona.
Žádost obsahuje:
a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno,
popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou, včetně
podnikatelského oprávnění a doložení právního vztahu žadatele,
b) identifikační číslo žadatele,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzických osob
oprávněných jednat jménem žadatele a
d) seznam druhů a kategorie odpadu (neuvádějí se poddruhy odpadů podle nového
Katalogu odpadů), na které se má povolení vztahovat (v tomto seznamu mohou být
výhradně odpady, které mají kladnou hodnotu; pokud nemívají všechny odpady zahrnuté
do daného druhu odpadu kladnou hodnotu, je vhodné odpady dále specifikovat a případně
odůvodnit jejich zařazení, jinak krajský úřad daný odpad nepovolí).

4. Způsob ohlašování údajů o zařízení pro nakládání s odpady
a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu
zařízení
Provozovatel povoleného zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění
odpadu ohlásí údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení.
Z důvodu, že nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady je v legislativním
procesu, tak formulář pro ohlášení je uveden v příloze toho pokynu.
Provozovatel zařízení bez povolení (zařízení k využití a skladování odpadu dle přílohy
č. 4 nového zákona) ohlásí údaje o zařízení a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo
obnovení provozu zařízení. Z důvodu, že nová vyhláška o podrobnostech nakládání
s odpady je v legislativním procesu, tak prozatímní formulář pro ohlášení je uveden
v příloze toho pokynu.
Zahájení a obnovení provozu zařízení je provozovatel povinen ohlásit předem. Přerušení
nebo ukončení provozu zařízení je povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala.
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Provozovatel zařízení bez povolení je povinen ohlásit změnu údajů o zařízení vymezených
vyhláškou před zahájením provozu na základě změněných údajů. Z důvodu, že nová
vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady je v legislativním procesu, tak prozatímní
formulář pro ohlášení je uveden v příloze toho pokynu.
Do doby zveřejnění nového ISPOP formuláře ohlašovatel použije výše uvedené formuláře.
Hlášení se podávají příslušnému krajskému úřadu a to elektronicky (zejména datovou
schránkou). Krajský úřad tato hlášení zkontroluje a zpracuje dle pokynu MŽP.
Zařízení, která mohou být provozována bez povolení a před účinností nového zákona
ohlásila provoz činnosti na základě § 14 odst. 2 dosavadního zákona, nemusí ohlásit
provoz podle nového zákona, nicméně by bylo vhodné provést ohlášení poté, kdy bude
upraven Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností pro ohlašování těchto zařízení
tak, aby byly všechny údaje aktuální.
Povinná osoba ohlásí veškeré povinné údaje podle § 95 odst. 1 nového zákona, a to
včetně těch, které ohlásila na základě tohoto pokynu, po nabytí účinnosti nové vyhlášky
o podrobnostech nakládání s odpady a to bez zbytečného odkladu.

5. Způsob ohlašování mobilního zařízení k využití odpadů
Provozovatel mobilního zařízení k úpravě nebo využití odpadu písemně oznámí
provoz tohoto zařízení, a to před přijetím prvního odpadu na novém místě provozu.
Oznámení je adresováno příslušnému krajskému úřadu, krajské hygienické stanici
a obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude zařízení provozováno. V oznámení uvede
datum předpokládaného skutečného zahájení využití odpadů a parcelní číslo pozemku, na
kterém bude umístěno. Provozovatel musí podat nové oznámení i v případě přesunu
zařízení v rámci území jedné obce.

6. Způsob ohlašování údajů činnosti obchodníků s odpady
a zprostředkovatelů nakládání s odpady a údajů o zahájení,
ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti
Obchodník s odpady nebo zprostředkovatel nakládání s odpady ohlásí údaje
o činnosti a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti. Z důvodu, že
nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady je v legislativním procesu, tak
prozatímní formulář pro ohlášení je uveden v příloze toho pokynu.
Zahájení a obnovení činnosti se ohlašuje předem. Přerušení nebo ukončení činnosti se
ohlašuje do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Do doby zveřejnění nového ISPOP formuláře ohlašovatel použije výše uvedený formulář.
Hlášení jsou podána příslušnému krajskému úřadu a to elektronicky (zejména datovou
schránkou). Krajský úřad tato hlášení zkontroluje a zpracuje dle pokynu MŽP.
Povinná osoba ohlásí veškeré povinné údaje podle § 95 odst. 1 nového zákona, a to
včetně těch, které ohlásila na základě toho pokynu, po nabytí účinnosti nové vyhlášky
o podrobnostech nakládání s odpady a to bez zbytečného odkladu.
6

7. Přidělování identifikačního čísla zařízení a identifikačního čísla
obchodníka podle nového zákona
Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností přiděluje krajský úřad zařízením
určeným pro nakládání s odpady identifikační číslo zařízení (IČZ) současně s vydáním
povolení provozu zařízení nebo současně s vydáním integrovaného povolení podle
zákona o integrované prevenci nebo ohlášením zahájení provozu zařízení vymezených
v příloze č. 4 nového zákona a ohlášením zahájení provozu malých zařízení.
Obchodníkovi s odpady přiděluje krajský úřad identifikační číslo obchodníka (IČOB)
současně s vydáním povolení k obchodování s odpady.
Při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností je každý povinen přidělená identifikační
čísla používat.
Způsob přidělování identifikačních čísel zařízení a identifikačních čísel obchodníka
s odpady stanoví prováděcí právní předpis. Z důvodu, že nová vyhláška o podrobnostech
nakládání s odpady je v legislativním procesu, tak způsob prozatímně stanoví tento pokyn.
V případě přidělování identifikačních čísel zařízení novým zařízením pro nakládání
s odpady a identifikačních čísel obchodníků novým obchodníkům s odpady podle
nového zákona se do doby nabytí účinnosti nové vyhlášky o podrobnostech nakládání
s odpady postupuje následujícím způsobem.
Přidělování identifikačních čísel zařízení a identifikačních čísel obchodníka s odpady
1. Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY
je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je
následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C -Jihočeský, J Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.
2. Zařízení provozované na základě výjimky a uvedené v příloze č. 4 zákona
v bodě 12 má formát identifikačního čísla zařízení CSXYYYYY, kde X je označení
kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje.
Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L
- Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z Zlínský.
3. Formát identifikačního čísla obchodníka s odpady je COXYYYYY, kde X je označení
kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného obchodníka s odpady v rámci
příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E Pardubický, P - Plzeňský, C -Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.
4. Identifikační číslo zařízení je vytvořeno ve formátu podle odstavce 1 a 2 a jeho přidělení
se písemně sdělí provozovateli zařízení.
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5. Identifikační číslo obchodníka s odpady vytvoří krajský úřad při vydání povolení
k obchodování s odpady ve formátu podle odstavce 3 a jeho přidělení písemně sdělí
obchodníkovi s odpady společně s doručením povolení k obchodování s odpady.
6. Jednou přidělené identifikační číslo zařízení nebo obchodníka s odpady nelze měnit,
odstranit ani přidělit jinému zařízení nebo obchodníkovi s odpady. Pokud dojde
k převodu nebo přechodu užívacího práva k zařízení nebo ke změně právního základu,
na základě kterého může být zařízení provozováno, identifikační číslo zařízení se
nemění.
7. Samostatné identifikační číslo zařízení se do doby účinnosti nové vyhlášky přidělí
zařízením:
a) k využití nebo skladování odpadu vymezeným v § 21 odst. 3 v příloze č. 4 zákona,
b) malým zařízením vymezeným v § 21 odst. 3 zákona,
c) třídícím a dotřiďovacím linkám (na mechanickou úpravu třídění a dotřídění
odpadu),
d) k mechanicko-biologické úpravě,
e) pro sběr nebo zpracování (demontáž) vozidel s ukončenou životností,
f) sběr a drcení vozidel s ukončenou životností (šrédr),
g) sběr nebo zpracování (demontáž) elektrozařízení s ukončenou životností,
h) sběr a drcení elektrozařízení (šrédr),
i) pro sběr nebo zpracování (demontáž) vozidel z různých druhů dopravy, kromě
silniční,
j) pro demontáž v rámci recyklace lodí,
k) sběr a drcení odpadu (šrédr),
l) pro prozatímní uložení odpadní rtuti,
m) pro trvalé uložení odpadní rtuti,
n) ke konverzi a případně solidifikaci odpadní rtuti,
o) k úpravě kalů z čistíren odpadních vod před použitím na zemědělskou půdu,
p) ke skladování kalů z čistíren odpadních vod před využitím na zemědělské půdě,
q) skládce v první fázi provozu skládky,
r) skládce v druhé fázi provozu skládky.

Platnost a účinnost pokynu: tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem 22. ledna 2021
a jeho platnost končí dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky o podrobnostech nakládání
s odpady.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP
Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů
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Příloha pokynu:
Formulář pro hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení,
ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení
Hlášení určeno pro krajský úřad:
List 1: Identifikace
Identifikace ohlašovatele
zařízení pro nakládání s odpady
IČO
Obchodní firma / název / jméno a příjmení
Ulice
č.p. č.o. Obec
IČZÚJ
Vyplnění hlášení a kontaktní údaje:
Datum
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon

PSČ

Identifikace zařízení
Zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu
povolené podle § 21 odst. 2 zákona nebo podle zákona o integrované
prevenci

Ano / Ne

Malé zařízení provozované na základě souhlasu podle § 64 odst. 2 zákona

Ano / Ne

Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst.
3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona

Ano / Ne

Zařízení podpořené z OPŽP
Ano / Ne
1. Zařízení na výrobu papíru nebo lepenky
2. Zařízení na výrobu skla
3. Zařízení na výrobu kovů
4. Bioplynová stanice (na biomasu a vedlejší produkty
zemědělské výroby)
5. Používání upravených kalů na zemědělské půdě (zemědělec)
6. Zasypávání zeminou nebo kamením
Podidentifikace
7. Využití sedimentů na zemědělském půdním fondu
zařízení
8. Zařízení na výrobu chemických látek
9. Zařízení na výrobu a zpracování plastů, syntetického kaučuku
a syntetických vláken
10. Zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení –
výhradně k přípravě k opětovnému použití
11. Zařízení ke zpracování odpadních pneumatik – výhradně
studená nebo teplá metoda protektorování
12. Sklad odpadů, které vznikly při činnosti provozovatele
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List 2: Ohlášení údajů o provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo
odstranění odpadu
Hlášení o zařízení provozovaném podle povolení dle § 21 odst. 2 zákona nebo
integrovaného povolení
Identifikační číslo zařízení (IČZ)
Typ zařízení
Integrované povolení

Ano / Ne

PID (IPPC kód zařízení)
Datum zahájení provozu zařízení
Datum přerušení provozu zařízení (odstávky)
Datum obnovení provozu zařízení
Datum ukončení provozu zařízení

MZP

List 3 Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu
malého zařízení
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 21 odst. 3 zákona a vymezeném v příloze
č. 4 zákona a hlášení o malém zařízení provozovaném na základě souhlasu podle § 64
odst. 2 zákona
První ohlášení za účelem získání IČZ
Ano / Ne
Identifikační číslo zařízení (IČZ)
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení Ano / Ne
PID (IPPC kód zařízení)
MZP
Datum zahájení provozu zařízení
Datum přerušení provozu zařízení (odstávky)
Datum obnovení provozu zařízení
Datum ukončení provozu zařízení
První ohlášení nebo změna *:
Adresa umístění zařízení:
Ulice
IČZÚJ

č.p.

č.o. Obec

Zeměpisné souřadnice přibližného středu
místa stacionárního zařízení:

PSČ
Zeměpisná šířka - N DD MM SS.sss
Zeměpisná délka –
DD MM SS.sss
E

Technologie:
BAT
Název zařízení
Používání upravených kalů bez jejich
dočasného uložení
Výrobce technologie
Popis technologie

Ano / Ne
Používání upravených kalů s jejich
dočasným uložením

Kapacity**:
Roční projektovaná kapacita zařízení (t/rok)
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Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (t/rok)
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti
(t/rok)
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita (t/den)
Maximální okamžitá kapacita zařízení (t)
Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadu (t)
Odpady přijímané do zařízení:
Katalogové číslo odpadu
Kategorie

Název odpadu

Kódy způsobu nakládání s odpadem
*) V následujících polích se vyplňují údaje pouze v případě, že se jedná o první ohlášení provozu
zařízení. V případě ohlášení změny se vyplňují aktuální údaje pouze u těch položek, u kterých došlo ke
změně
**) Uvedou se relevantní kapacity související s provozem.

Vysvětlivky:
Hlášení určeno pro krajský úřad - uvede se název příslušného krajského úřadu, který
provádí kontrolu a zpracování hlášení.
List 1: Identifikace
Identifikace ohlašovatele – zařízení pro nakládání s odpady
IČO - uvede se identifikační číslo provozovatele zařízení; pokud je IČO méně než osmimístné,
doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.
Obchodní firma / název / jméno a příjmení - uvede se jak je zapsán v obchodním nebo
v živnostenském rejstříku.
Ulice, č.p., č.o, obec, PSČ – uvedou se adresní údaje sídla (nebo odštěpného závodu)
provozovatele zařízení, jak jsou zapsány v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území
má provozovatel zařízení pro nakládání s odpady sídlo (nebo odštěpný závod). Číslo se uvede
podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
Vyplnění hlášení a kontaktní údaje – uvedou se údaje o vyplnění hlášení a osobě vyplňující
hlášení.
Datum - uvede se datum vyplnění hlášení ve formátu DD.MM.RRRR.
Jméno a příjmení – uvede se jméno a příjmení osoby vyplňující hlášení.
E-mail, telefon – uvedou se kontaktní údaje na osobu vyplňující formulář.
Identifikace zařízení – uvede se označením „Ano“, za jaké zařízení pro nakládání s odpady
jsou ohlašovány údaje o provozu zařízení.
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List 2: Ohlášení údajů o provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo
odstranění odpadu
Vyplňuje se v případě ohlášení údajů o provozu zařízení provozovaném podle povolení dle
§ 21 odst. 2 zákona nebo integrovaného povolení.
Identifikační číslo zařízení (IČZ) - uvede se identifikační číslo zařízení.
Typ zařízení – uvede se se typ zařízení (popisem - běžné zařazení zařízení v odpadovém
hospodářství).
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení - uvede se „Ano“ pokud bylo pro zařízení
pro nakládání s odpady vydáno integrované povolení podle zákona o integrované prevenci,
v opačném případě se uvede "Ne".
PID (IPPC kód zařízení) - identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence
Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12 místného kódu složeného
z MZP a čísel.
Datum zahájení provozu zařízení - uvede se den, měsíc a rok zahájení provozu zařízení ve
formátu DD.MM.RRRR.
Datum přerušení provozu (odstávky) zařízení - v případě dočasného odstavení se uvede
den, měsíc a rok ve formátu DD.MM.RRRR, ke kterému byl provoz zařízení přerušen (porucha,
pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude
delší než 2 měsíce.
Datum obnovení provozu zařízení - v případě obnovení provozu zařízení po přerušení
(dočasném odstavení) se uvede den, měsíc a rok obnovení provozu zařízení ve formátu
DD.MM.RRRR.
Datum ukončení provozu zařízení - v případě ukončení provozu zařízení se uvede den,
měsíc a rok ve formátu DD.MM.RRRR.
List 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu
malého zařízení
První ohlášení za účelem získání IČZ - pokud se jedná o první ohlášení zařízení pro
nakládání s odpady, uvede se „Ano", v opačném případě "Ne".
Identifikační číslo zařízení (IČZ) - uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo
příslušným krajským úřadem přiděleno.
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení – uvede se „Ano“ pokud bylo pro zařízení
pro nakládání s odpady vydáno integrované povolení podle zákona o integrované prevenci,
v opačném případě se uvede "Ne".
PID (IPPC kód zařízení) - identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence
Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12 místného kódu složeného
z MZP a čísel.
Datum zahájení provozu zařízení - uvede se den, měsíc a rok zahájení provozu zařízení ve
formátu DD.MM.RRRR. Vyplňuje se den, kdy do zařízení byly nebo budou poprvé přijímány
odpady.
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Datum přerušení provozu (odstávky) zařízení - v případě dočasného odstavení se uvede
den, měsíc a rok ve formátu DD.MM.RRRR, ke kterému byl provoz zařízení dočasně
pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení
provozu zařízení bude delší než 2 měsíce. V případě zařízení na používání upravených kalů
na zemědělské půdě se o přerušení nejedná v období, kdy nedochází k používání upravených
kalů, protože je v daném období není možné používat s ohledem na podmínky používání
upravených kalů stanovené v této vyhlášce.
Datum obnovení provozu zařízení - v případě obnovení provozu zařízení po přerušení
(dočasném odstavení) se uvede den, měsíc a rok obnovení ve formátu DD.MM.RRRR.
Datum ukončení provozu - v případě ukončení provozu zařízení se uvede den, měsíc a rok
ve formátu DD.MM.RRRR.
Adresa umístění zařízení:
Ulice, č.p., č.o., obec, PSČ - uvedou se adresní údaje, kde se nachází stacionární zařízení
pro nakládání s odpady.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající uvedeným
adresním údajům, kde je zařízení umístěno. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí
ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - uvede se
zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM
SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná
běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS).
V případě zařízení č. 5 „Používání upravených kalů na zemědělské půdě (zemědělec)“ se
uvedou adresní údaje umístění zařízení a zeměpisné souřadnice přibližného středu místa
stacionárního zařízení údaje vztahující se k místu, které slouží k dočasnému uložení kalů.
Pokud je takových míst u jedné osoby užívající půdu více, uvede se místo s největší kapacitou.
Pokud osoba užívající půdu takové místo nemá, uvedou se údaje vztahující se k provozovně
této osoby, která používání upravených kalů převážně zajišťuje.
V případě zařízení č. 6 „Zasypávání zeminou nebo kamením“ nebo zařízení č. 7 „Využití
sedimentů na zemědělském půdním fondu“ se uvede jako adresa umístění zařízení
a zeměpisné souřadnice přibližného středu místo zasypávání zeminou nebo ukládání
sedimentů. Pokud je takových míst u jedné osoby více, uvede se místo s největší kapacitou.
BAT - uvede se „Ano“ v případě že se jedná o nejlepší dostupnou techniku (BAT – Best
Available Techniques) definovanou jako nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje
technologií, činností a způsobů jejich provozování.
Název zařízení - uvede se totožně s názvem provozovatele zařízení nebo zažitý název
charakterizující druh zařízení.
V případě zařízení č. 5. „Používání upravených kalů na zemědělské půdě (zemědělec)“ se
rozliší, zda jde o „Používání upravených kalů bez jejich dočasného uložení“ nebo „Používání
upravených kalů s jejich dočasným uložením“.
Technologie - uvede se komerční název technologie, výrobce technologie a stručný popis
provozované technologie.
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Kapacity – uvedou se údaje ke kapacitám zařízení pro nakládání s odpady s přesností na celá
čísla.
Roční projektovaná kapacita zařízení (t/rok) - uvede se podle tabulky přílohy č. 3 nového
zákona.
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (t/rok) - uvede se podle tabulky
přílohy č. 3 nového zákona.
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (t/rok) - uvede se podle
tabulky přílohy č. 3 nového zákona.
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita (t/den) - uvede se podle tabulky přílohy č. 3
nového zákona.
Maximální okamžitá kapacita zařízení (t) - uvede se podle tabulky přílohy č. 3 nového
zákona.
Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadu (t) - uvede se podle
tabulky přílohy č. 3 nového zákona.
V případě zařízení č. 5 „Používání upravených kalů na zemědělské půdě (zemědělec)“ se
položky „Technologie“ a „Kapacity“ nevyplňují.
V případě zařízení č. 6 „Zasypávání zeminou nebo kamením“ nebo zařízení č. 7 „Využití
sedimentů na zemědělském půdním fondu“ se položka „Technologie“ neuvádí.
Odpady přijímané do zařízení - uvedou se jednotlivá katalogová čísla odpadů, kategorie
a názvy odpadů v souladu s Katalogem odpadů vstupujících do zařízení.
Kódy způsobu nakládání s odpadem - uvedou se kódy způsobu využití, odstranění, úpravy
a skladování odpadu podle přílohy č. 5 a 6 nového zákona a evidenční kódy podle vyhlášky
č. 383/2001 Sb.
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Hlášení údajů o činnosti obchodníka s odpady, zprostředkovatele nakládání s odpady
a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti
Hlášení určeno pro krajský úřad:
List 1: Identifikace
Identifikace ohlašovatele
Obchodníka / Zprostředkovatele
Obchodník s odpady
Zprostředkovatel nakládání s odpady
IČO
Obchodní firma / název / jméno a příjmení
Ulice
č.p. č.o. Obec
Stát
Kód státu
IČZÚJ
Vyplnění hlášení a kontaktní údaje:
Datum
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon

IČOB

Ano / Ne
Ano / Ne

PSČ
ZIP

List 2: Ohlášení údajů o činnosti a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení
činnosti
Hlášení o činnosti a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti
Datum zahájení činnosti
Datum přerušení činnosti
Datum obnovení činnosti
Datum ukončení činnosti
Vysvětlivky:
Hlášení určeno pro krajský úřad - uvede se název správního obvodu krajského úřadu, který
provádí kontrolu a zpracování hlášení.
List 1: Identifikace
Identifikace ohlašovatele – činnosti (Obchodníka s odpady / Zprostředkovatele
nakládání s odpady)
Obchodník s odpady / Zprostředkovatel nakládání s odpady – subjekt se identifikuje
a označí „Ano“.
IČO - uvede se identifikační číslo obchodníka / zprostředkovatele; pokud je IČO méně než
osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst. Uvede se, bylo-li přiděleno.
V případě subjektu se sídlem mimo Českou republiku se uvede identifikátor přidělený
Informačním systémem plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) při registraci subjektu do
systému tzv. ISPOP ID.
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IČOB – uvede se identifikační číslo obchodníka s odpady přidělené příslušným krajským
úřadem.
Obchodní firma / název / jméno a příjmení - uvede se tak, jak je zapsáno v obchodním nebo
v živnostenském rejstříku.
Ulice, č.p., č.o, obec, PSČ – uvedou se adresní údaje sídla obchodníka / zprostředkovatele.
IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území
má obchodník / zprostředkovatel sídlo. Číslo se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR
vydaného Českým statistickým úřadem.
Stát – v případě subjektu se sídlem mimo Českou republiku se uvede kód státu z Číselníku
zemí (CZEM) vydaným Českým statistickým úřadem.
Vyplnění hlášení a kontaktní údaje – uvedou se údaje k vyplnění hlášení a osobě vyplňující
hlášení.
Datum - uvede se datum vyplnění hlášení ve formátu DD.MM.RRRR.
Jméno a příjmení – uvede se jméno a příjmení osoby vyplňující hlášení.
E-mail, telefon – uvedou se kontaktní údaje na osobu vyplňující formulář.

List 2: Ohlášení údajů o činnosti a o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení
činnosti
Datum zahájení činnosti - uvede se den, měsíc a rok zahájení činnosti ve formátu
DD.MM.RRRR.
Datum přerušení činnosti - v případě přerušení činnosti se uvede den, měsíc a rok ve
formátu DD.MM.RRRR, ke kterému byla činnost dočasně pozastavena. Ohlašuje se pouze
v případě, že přerušení činnosti bude delší než 2 měsíce.
Datum obnovení činnosti - v případě obnovení činnosti po přerušení resp. dočasném
odstavení se uvede den, měsíc a rok ve formátu DD.MM.RRRR.
Datum ukončení činnosti - uvede se den, měsíc a rok ukončení činnosti ve formátu
DD.MM.RRRR.
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