Odbor odpadů
V Praze dne 1. června 2019
č.j. MZP/2019/720/1519

METODICKÝ

NÁVOD

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí
k zařazování odpadů z obalů znečištěných nebezpečnými látkami
nebo obsahujících zbytky nebezpečných látek pod katalogové číslo
15 01 10* podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „OODP MŽP“) vydává tento
metodický návod k zajištění jednotného postupu ze strany původců odpadů, kteří
produkují odpady z obalů znečištěné nebezpečnými látkami nebo obsahující zbytky
nebezpečných látek, při zařazování těchto vzniklých odpadů podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“, vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (dále jen „Katalog odpadů“)
a vedení jejich evidence podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o situaci, kdy původcům odpadů vznikají odpady z obalů znečištěné
nebezpečnými látkami nebo obsahující zbytky nebezpečných látek z různých
materiálů (např. papírové, plastové, kovové, kompozitní obaly). Původce zvažuje
zařazení odpadů pod katalogová čísla dle materiálu 15 01 01 O/N Papírové
a lepenkové obaly, 15 01 02 O/N Plastové obaly, 15 01 04 O/N Kovové obaly, 15 01 05
O/N Kompozitní obaly, a v návaznosti na toto zařazení současně odpady zvlášť
odděleně shromažďovat, anebo zařadit tyto odpady pod katalogové číslo 15 01 10*
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné a to
bez odděleného shromažďování podle materiálů. Předmětem nejasnosti bývá
zejména problematika, zda použití katalogového čísla 15 01 10* musí být vázáno na
souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.
Odpady kategorie ostatní podskupiny 15 01 jsou tříděny za účelem následného,
zejména materiálového využití. Ovšem v případech, kdy jsou tyto odpady znečištěny
nebezpečnou látkou a zařazeny do kategorie nebezpečný odpad, je možnost jejich
materiálového využití minimální a z tohoto důvodu by bylo jejich oddělené
shromažďování a vedení evidence nadbytečné. Vydávat souhlas k upuštění od třídění
pro odpad katalogového čísla 15 01 10* je rovněž nadbytečné.
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V případě odpadů z obalů znečištěných nebezpečnými látkami nebo
obsahujících zbytky nebezpečných látek by mělo být upřednostněno zařazení
pod katalogové číslo 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné. Preferenci tohoto postupu lze dovodit již
ze samotné existence tohoto speciálního katalogového čísla pro nebezpečné odpady.
Výše uvedené však platí pouze v případech, kdy tento způsob nakládání a zařazení
odpadů nebrání nakládání s těmito odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání
s odpady dle zákona o odpadech. Pokud by tedy např. jedna ze složek obalů,
znečištěná nebezpečnými látkami nebo obsahující zbytky nebezpečných látek,
zabraňovala předávání odpadu katalogizovaného pod kódem 15 01 10* např.
k energetickému využití a bylo by tak možné tento odpad odstraňovat pouze uložením
na skládku, pak je nezbytné danou složku obalových odpadů zařazovat jako odpad
„O/N“ pod příslušné katalogové číslo podle materiálu obalu uvedeného v podskupině
„15 01“ Katalogu odpadů.

Platnost a účinnost: Tento metodický návod nabývá platnosti a účinnosti dnem
1. června 2019.
Zpracovali: Ing. Mgr. Ladislav Trylč, Ing. Gabriela Bulková
Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů
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