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RozeslaÂna dne 8. brÏezna 2005
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O B S A H:
105. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva obrany cÏ. 263/1999 Sb., kterou se stanovõÂ duÊvody pro poskytnutõÂ sluzÏebnõÂho
volna vojaÂkuÊm z povolaÂnõÂ pro prÏekaÂzÏky ve sluzÏbeÏ a rozsah sluzÏebnõÂho volna
106. UÂ p l n eÂ z neÏ n õÂ zaÂkona cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn
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105
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 22. uÂnora 2005,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva obrany cÏ. 263/1999 Sb., kterou se stanovõÂ duÊvody
pro poskytnutõÂ sluzÏebnõÂho volna vojaÂkuÊm z povolaÂnõÂ pro prÏekaÂzÏky ve sluzÏbeÏ a rozsah sluzÏebnõÂho
volna
Ministerstvo obrany stanovõÂ podle § 39 odst. 5
zaÂkona cÏ. 221/1999 Sb., o vojaÂcõÂch z povolaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 155/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 129/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 254/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 309/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 362/
/2003 Sb.:

V prÏõÂloze cÏ. 2 se za bod 11. doplnÏuje novyÂ bod 12.,
kteryÂ znõÂ:
¹12. VyslaÂnõÂ naÂrodnõÂho experta do instituce
EvropskeÂ unie.
SluzÏebnõÂ volno se poskytne na dobu vyslaÂnõÂ.ª.

CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 263/1999 Sb., kterou se stanovõÂ duÊvody pro poskytnutõÂ sluzÏebnõÂho volna vojaÂkuÊm z povolaÂnõÂ pro prÏekaÂzÏky ve sluzÏbeÏ a rozsah sluzÏebnõÂho
volna, se meÏnõÂ takto:

CÏl. II
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
JUDr. KuÈhnl v. r.
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106
Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ,
jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 477/2001 Sb., zaÂkonem cÏ. 76/2002 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 275/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkonem cÏ. 167/2004 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 188/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 317/2004 Sb. a zaÂkonem cÏ. 7/2005 Sb.

Â KON
ZA
o odpadech
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â KLADNIÂ USTANOVENIÂ
ZA
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tento zaÂkon stanovõÂ v souladu s praÂvem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1)
a) pravidla pro prÏedchaÂzenõÂ vzniku odpaduÊ a pro naklaÂdaÂnõÂ s nimi prÏi dodrzÏovaÂnõÂ ochrany zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ, ochrany zdravõÂ cÏloveÏka a trvale udrzÏitelneÂho rozvoje,1a)

b) praÂva a povinnosti osob v odpadoveÂm hospodaÂrÏstvõÂ, a
c) puÊsobnost orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy.
§2
PuÊsobnost zaÂkona
(1) ZaÂkon se vztahuje na naklaÂdaÂnõÂ se vsÏemi odpady, s vyÂjimkou
a) odpadnõÂch vod,2)
b) odpaduÊ z hornickeÂ cÏinnosti a cÏinnosti provaÂdeÏneÂ
hornickyÂm zpuÊsobem uklaÂdanyÂch v odvalech, vyÂsypkaÂch a odkalisÏtõÂch,3)

1

) SmeÏrnice Rady ze dne 15. cÏervence 1975 o odpadech (75/442/EHS).
SmeÏrnice Rady ze dne 18. brÏezna 1991, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 75/442/EHS o odpadech (91/156/EHS).
SmeÏrnice Rady ze dne 16. cÏervna 1975 o znesÏkodnÏovaÂnõÂ odpadnõÂch olejuÊ (75/439/EHS).
SmeÏrnice Rady ze dne 22. listopadu 1986, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 75/439/EHS o znesÏkodnÏovaÂnõÂ odpadnõÂch olejuÊ (87/101/
/EHS).
SmeÏrnice Rady ze dne 20. uÂnora 1978 o odpadech z pruÊmyslu oxidu titanicÏiteÂho (78/176/EHS).
CÏl. 11 smeÏrnice Rady ze dne 17. prosince 1979 o ochraneÏ podzemnõÂch vod prÏed znecÏisÏt'ovaÂnõÂm neÏkteryÂmi nebezpecÏnyÂmi
laÂtkami (80/68/EHS).
SmeÏrnice Rady ze dne 12. cÏervna 1986 o ochraneÏ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a zejmeÂna puÊdy prÏi pouzÏõÂvaÂnõÂ kaluÊ z cÏistõÂren
odpadnõÂch vod v zemeÏdeÏlstvõÂ (86/278/EHS).
SmeÏrnice Rady ze dne 19. brÏezna 1987 o prÏedchaÂzenõÂ a omezovaÂnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ azbestem (87/217/EHS).
SmeÏrnice Rady ze dne 18. brÏezna 1991 o bateriõÂch a akumulaÂtorech obsahujõÂcõÂch neÏktereÂ nebezpecÏneÂ laÂtky (91/157/EHS).
SmeÏrnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se prÏizpuÊsobuje technickeÂmu pokroku smeÏrnice Rady 91/
/157/EHS o bateriõÂch a akumulaÂtorech obsahujõÂcõÂch neÏktereÂ nebezpecÏneÂ laÂtky.
SmeÏrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpecÏnyÂch odpadech (91/689/EHS).
SmeÏrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizujõÂ a racionalizujõÂ zpraÂvy o provaÂdeÏnõÂ neÏkteryÂch smeÏrnic
tyÂkajõÂcõÂch se zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (91/692/EHS).
SmeÏrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. zaÂrÏõÂ 1996 o znesÏkodnÏovaÂnõÂ polychlorovanyÂch bifenyluÊ a polychlorovanyÂch terfenyluÊ
(PCB/PCT).
SmeÏrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o sklaÂdkaÂch odpaduÊ.
SmeÏrnice 2000/53/ES EvropskeÂho parlamentu a Rady ze dne 18. zaÂrÏõÂ 2000 o vozidlech s ukoncÏenou zÏivotnostõÂ.
1a
) ZaÂkon cÏ. 17/1992 Sb., o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
2

) ZaÂkon cÏ. 138/1973 Sb., o vodaÂch (vodnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

3

) ZaÂkon cÏ. 44/1988 Sb., o ochraneÏ a vyuzÏitõÂ nerostneÂho bohatstvõÂ (hornõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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c) odpaduÊ drahyÂch kovuÊ,4)
d) radioaktivnõÂch odpaduÊ,5)
e) mrtvyÂch lidskyÂch teÏl vcÏetneÏ mrtveÏ narozenyÂch teÏl
a potratuÊ, cÏaÂstõÂ teÏl vcÏetneÏ amputovanyÂch koncÏetin
a orgaÂnuÊ a ostatkuÊ,6)
f) konfiskaÂtuÊ zÏivocÏisÏneÂho puÊvodu,7)
g) nezachycenyÂch emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ,8)
h) odpaduÊ trhavin, vyÂbusÏnin a munice,9)
i) vyteÏzÏenyÂch zemin a hlusÏin, vcÏetneÏ sedimentuÊ z rÏõÂcÏnõÂch tokuÊ a vodnõÂch naÂdrzÏõÂ, vyhovujõÂcõÂch limituÊm
znecÏisÏteÏnõÂ pro jejich vyuzÏitõÂ na zemeÏdeÏlskeÂm
puÊdnõÂm fondu, k zavaÂzÏenõÂ podzemnõÂch prostor
a k uÂpravaÂm povrchu tereÂnu (tereÂnnõÂm uÂpravaÂm),
stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) Pokud zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis nestanovõÂ jinak,
vztahuje se tento zaÂkon i na uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ, ktereÂ
nevznikly prÏi hornickeÂ cÏinnosti, do podzemnõÂch prostor a na odkalisÏteÏ3) a na naklaÂdaÂnõÂ s nepouzÏitelnyÂmi
naÂvykovyÂmi laÂtkami, prÏõÂpravky a prekurzory a nepouzÏitelnyÂmi leÂcÏivy.10)
(3) Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ vyhlaÂsÏkou podrobnosti naklaÂdaÂnõÂ a limitnõÂ hodnoty koncentracõÂ sÏkodlivin ve vyteÏzÏenyÂch zeminaÂch a vyteÏzÏenyÂch hlusÏinaÂch, vcÏetneÏ sedimentuÊ z rÏõÂcÏnõÂch tokuÊ a vodnõÂch naÂdrzÏõÂ, na ktereÂ se
nevztahuje zaÂkon o odpadech.
§3
Pojem odpad
(1) Odpad je kazÏdaÂ movitaÂ veÏc, ktereÂ se osoba
zbavuje nebo maÂ uÂmysl nebo povinnost se jõÂ zbavit
a prÏõÂslusÏõÂ do neÏktereÂ ze skupin odpaduÊ uvedenyÂch
v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu.
(2) Ke zbavovaÂnõÂ se odpadu dochaÂzõÂ vzÏdy, kdy
osoba prÏedaÂ movitou veÏc, prÏõÂslusÏejõÂcõÂ do neÏktereÂ ze
skupin odpaduÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu, k vyuzÏitõÂ nebo k odstraneÏnõÂ ve smyslu tohoto

zaÂkona nebo prÏedaÂ-li ji osobeÏ opraÂvneÏneÂ ke sbeÏru nebo
vyÂkupu odpaduÊ podle tohoto zaÂkona bez ohledu na to,
zda se jednaÂ o bezuÂplatnyÂ nebo uÂplatnyÂ prÏevod. Ke
zbavovaÂnõÂ se odpadu dochaÂzõÂ i tehdy, odstranõÂ-li movitou veÏc prÏõÂslusÏejõÂcõÂ do neÏktereÂ ze skupin odpaduÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu osoba sama.
(3) Pokud vlastnõÂk v rÏõÂzenõÂ o odstraneÏnõÂ pochybnostõÂ podle § 78 odst. 2 põÂsm. h) neprokaÂzÏe opak, prÏedpoklaÂdaÂ se uÂmysl zbavit se moviteÂ veÏci prÏõÂslusÏejõÂcõÂ do
neÏktereÂ ze skupin odpaduÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1
k tomuto zaÂkonu,
a) kteraÂ vznikaÂ u praÂvnickyÂch osob nebo fyzickyÂch
osob opraÂvneÏnyÂch k podnikaÂnõÂ jako vedlejsÏõÂ produkt prÏi vyÂrobeÏ nebo prÏemeÏneÏ energie, prÏi vyÂrobeÏ
nebo naklaÂdaÂnõÂ s laÂtkami nebo vyÂrobky nebo prÏi
jejich vyuzÏõÂvaÂnõÂ nebo prÏi poskytovaÂnõÂ sluzÏeb,
nebo
b) jejõÂzÏ puÊvodnõÂ uÂcÏeloveÂ urcÏenõÂ odpadlo nebo zaniklo.
(4) Osoba maÂ povinnost zbavit se moviteÂ veÏci,
prÏõÂslusÏejõÂcõÂ do neÏktereÂ ze skupin odpaduÊ uvedenyÂch
v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu, jestlizÏe ji nepouzÏõÂvaÂ
k puÊvodnõÂmu uÂcÏelu a veÏc ohrozÏuje zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ
nebo byla vyrÏazena na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.11)
§4
DalsÏõÂ zaÂkladnõÂ pojmy
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) nebezpecÏnyÂm odpadem ± odpad uvedenyÂ v Seznamu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ uvedeneÂm v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise a jakyÂkoliv jinyÂ odpad
vykazujõÂcõÂ jednu nebo võÂce nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu,
b) komunaÂlnõÂm odpadem ± vesÏkeryÂ odpad vznikajõÂcõÂ
na uÂzemõÂ obce prÏi cÏinnosti fyzickyÂch osob a kteryÂ
je uveden jako komunaÂlnõÂ odpad v provaÂdeÏcõÂm

4

) ZaÂkon cÏ. 539/1992 Sb., o puncovnictvõÂ a zkousÏenõÂ drahyÂch kovuÊ (puncovnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 19/1993 Sb.

5

) ZaÂkon cÏ. 18/1997 Sb., o mõÂroveÂm vyuzÏõÂvaÂnõÂ jaderneÂ energie a ionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ (atomovyÂ zaÂkon) a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6
) ZaÂkon cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 256/2001 Sb., o pohrÏebnictvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 285/2002 Sb., o darovaÂnõÂ, odbeÏrech a transplantacõÂch tkaÂnõÂ a orgaÂnuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
7
) ZaÂkon cÏ. 166/1999 Sb., o veterinaÂrnõÂ peÂcÏi a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (veterinaÂrnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
8
) ZaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ prÏed znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami (zaÂkon o ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 389/1991 Sb., o staÂtnõÂ spraÂveÏ ochrany ovzdusÏõÂ a poplatcõÂch za jeho znecÏisÏt'ovaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
9
) ZaÂkon cÏ. 61/1988 Sb., o hornickeÂ cÏinnosti, vyÂbusÏninaÂch a o staÂtnõÂ baÂnÏskeÂ spraÂveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
10

) ZaÂkon cÏ. 167/1998 Sb., o naÂvykovyÂch laÂtkaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 79/1997 Sb., o leÂcÏivech a o zmeÏnaÂch a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
11
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., zaÂkon cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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praÂvnõÂm prÏedpisu11a) s vyÂjimkou odpaduÊ vznikajõÂcõÂch u praÂvnickyÂch osob nebo fyzickyÂch osob
opraÂvneÏnyÂch k podnikaÂnõÂ,
odpadovyÂm hospodaÂrÏstvõÂm ± cÏinnost zameÏrÏenaÂ na
prÏedchaÂzenõÂ vzniku odpaduÊ, na naklaÂdaÂnõÂ s odpady a na naÂslednou peÂcÏi o mõÂsto, kde jsou odpady trvale ulozÏeny, a kontrola teÏchto cÏinnostõÂ,
naklaÂdaÂnõÂm s odpady ± jejich shromazÏd'ovaÂnõÂ,
soustrÏed'ovaÂnõÂ, sbeÏr, vyÂkup, trÏõÂdeÏnõÂ, prÏeprava a doprava, skladovaÂnõÂ, uÂprava, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a odstranÏovaÂnõÂ,
zarÏõÂzenõÂm ± technickeÂ zarÏõÂzenõÂ, mõÂsto, stavba nebo
cÏaÂst stavby,
shromazÏd'ovaÂnõÂm odpaduÊ ± kraÂtkodobeÂ soustrÏed'ovaÂnõÂ odpaduÊ do shromazÏd'ovacõÂch prostrÏedkuÊ
v mõÂsteÏ jejich vzniku prÏed dalsÏõÂm naklaÂdaÂnõÂm s odpady,
skladovaÂnõÂm odpaduÊ ± prÏechodneÂ umõÂsteÏnõÂ odpaduÊ, ktereÂ byly soustrÏedeÏny (shromaÂzÏdeÏny, sesbõÂraÂny, vykoupeny) do zarÏõÂzenõÂ k tomu urcÏeneÂho
a jejich ponechaÂnõÂ v neÏm,
sklaÂdkou odpaduÊ ± technickeÂ zarÏõÂzenõÂ urcÏeneÂ k odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ jejich trvalyÂm a rÏõÂzenyÂm ulozÏenõÂm na zemi nebo do zemeÏ,
sbeÏrem odpaduÊ ± soustrÏed'ovaÂnõÂ odpaduÊ praÂvnickou osobou nebo fyzickou osobou opraÂvneÏnou
k podnikaÂnõÂ od jinyÂch subjektuÊ za uÂcÏelem jejich
prÏedaÂnõÂ k dalsÏõÂmu vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ,
vyÂkupem odpaduÊ ± sbeÏr odpaduÊ v prÏõÂpadeÏ, kdy
odpady jsou praÂvnickou osobou nebo fyzickou
osobou opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ kupovaÂny za
sjednanou cenu,
uÂpravou odpaduÊ ± kazÏdaÂ cÏinnost, kteraÂ vede ke
zmeÏneÏ chemickyÂch, biologickyÂch nebo fyzikaÂlnõÂch vlastnostõÂ odpaduÊ (vcÏetneÏ jejich trÏõÂdeÏnõÂ) za
uÂcÏelem umozÏneÏnõÂ nebo usnadneÏnõÂ jejich dopravy,
vyuzÏitõÂ, odstranÏovaÂnõÂ nebo za uÂcÏelem snõÂzÏenõÂ jejich objemu, prÏõÂpadneÏ snõÂzÏenõÂ jejich nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ,
vyuzÏõÂvaÂnõÂm odpaduÊ ± cÏinnosti uvedeneÂ v prÏõÂloze
cÏ. 3 k tomuto zaÂkonu,
materiaÂlovyÂm vyuzÏitõÂm odpaduÊ ± naÂhrada prvotnõÂch surovin laÂtkami zõÂskanyÂmi z odpaduÊ, ktereÂ
lze povazÏovat za druhotneÂ suroviny, nebo vyuzÏitõÂ
laÂtkovyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ k puÊvodnõÂmu uÂcÏelu
nebo k jinyÂm uÂcÏeluÊm, s vyÂjimkou bezprostrÏednõÂho zõÂskaÂnõÂ energie,

11a
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n) energetickyÂm vyuzÏitõÂm odpaduÊ ± pouzÏitõÂ odpaduÊ
hlavneÏ zpuÊsobem obdobnyÂm jako paliva8) za uÂcÏelem zõÂskaÂnõÂ jejich energetickeÂho obsahu nebo jinyÂm zpuÊsobem k vyÂrobeÏ energie,
o) odstranÏovaÂnõÂm odpaduÊ ± cÏinnosti uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 4 k tomuto zaÂkonu,
p) puÊvodcem odpaduÊ ± praÂvnickaÂ osoba, prÏi jejõÂzÏ cÏinnosti vznikajõÂ odpady, nebo fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ, prÏi jejõÂzÏ podnikatelskeÂ cÏinnosti
vznikajõÂ odpady. Pro komunaÂlnõÂ odpady vznikajõÂcõÂ
na uÂzemõÂ obce, ktereÂ majõÂ puÊvod v cÏinnosti fyzickyÂch osob, na neÏzÏ se nevztahujõÂ povinnosti puÊvodce, se za puÊvodce odpaduÊ povazÏuje obec. Obec
se staÂvaÂ puÊvodcem komunaÂlnõÂch odpaduÊ v okamzÏiku, kdy fyzickaÂ osoba odpady odlozÏõÂ na mõÂsteÏ
k tomu urcÏeneÂm; obec se soucÏasneÏ stane vlastnõÂkem teÏchto odpaduÊ,
r) opraÂvneÏnou osobou ± kazÏdaÂ osoba, kteraÂ je opraÂvneÏna k naklaÂdaÂnõÂ s odpady podle tohoto zaÂkona
nebo podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,12)
s) uvedenõÂm vyÂrobku do obeÏhu ± uÂplatneÂ nebo bezuÂplatneÂ prÏedaÂnõÂ vyÂrobku jineÂ osobeÏ za uÂcÏelem distribuce nebo pouzÏitõÂ. Za uvedenõÂ do obeÏhu se povazÏuje teÂzÏ dovoz vyÂrobku.

Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Â NIÂ ODPADU
Ï AZOVA
Ê A HODNOCENIÂ
ZAR
Ê
NEBEZPECÏNYÂCH VLASTNOSTIÂ ODPADU
H L AVA I
Â NIÂ ODPADU
Ï AZOVA
Ê
ZAR
§5
ZarÏazovaÂnõÂ odpadu podle Katalogu odpaduÊ
(1) PuÊvodce a opraÂvneÏnaÂ osoba jsou povinni pro
uÂcÏely naklaÂdaÂnõÂ s odpadem odpad zarÏadit podle Katalogu odpaduÊ, kteryÂ Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
(daÂle jen ¹ministerstvoª) vydaÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem.
(2) V prÏõÂpadech, kdy nelze odpad jednoznacÏneÏ
zarÏadit podle Katalogu odpaduÊ, zarÏadõÂ odpad minister-

) VyhlaÂsÏka Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ cÏ. 381/2001 Sb., kterou se stanovõÂ Katalog odpaduÊ, seznam nebezpecÏnyÂch
odpaduÊ a seznamy odpaduÊ pro uÂcÏely vyÂvozu, dovozu a tranzitu odpaduÊ a postup prÏi udeÏlovaÂnõÂ souhlasu k vyÂvozu, dovozu
a tranzitu odpaduÊ (Katalog odpaduÊ).
12
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon
cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 138/1973 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
zaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

stvo na naÂvrh prÏõÂslusÏneÂho obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. Na toto rÏõÂzenõÂ se nevztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd.13)
(3) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) Katalog odpaduÊ,
b) postup pro zarÏazovaÂnõÂ odpadu podle Katalogu odpaduÊ, a
c) naÂlezÏitosti naÂvrhu obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ na zarÏazenõÂ odpadu podle Katalogu odpaduÊ.
§6
ZarÏazovaÂnõÂ odpadu podle kategoriõÂ
(1) PuÊvodce a opraÂvneÏnaÂ osoba jsou povinni pro
uÂcÏely naklaÂdaÂnõÂ s odpadem zarÏadit odpad do kategorie
nebezpecÏnyÂ, je-li
a) uveden v Seznamu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ uvedeneÂm v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise, nebo
b) smõÂsÏen nebo znecÏisÏteÏn neÏkterou ze slozÏek uvedenyÂch v Seznamu slozÏek, ktereÂ cÏinõÂ odpad nebezpecÏnyÂm, uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 5 k tomuto zaÂkonu, nebo
c) smõÂsÏen nebo znecÏisÏteÏn neÏkteryÂm z odpaduÊ uvedenyÂch v Seznamu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ uvedeneÂm
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu.
(2) MaÂ-li odpad jednu nebo võÂce nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu,
jsou puÊvodce a opraÂvneÏnaÂ osoba, kteraÂ s odpadem naklaÂdaÂ, povinni zarÏadit tento odpad jako nebezpecÏnyÂ
a naklaÂdat s nõÂm jako s nebezpecÏnyÂm, i kdyzÏ nesplnÏuje
podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1.
(3) SmeÏsnyÂ komunaÂlnõÂ odpad se nezarÏazuje do
kategorie nebezpecÏnyÂ a puÊvodce a opraÂvneÏnaÂ osoba
nejsou povinni s nõÂm naklaÂdat jako s nebezpecÏnyÂm,
i kdyzÏ splnÏuje podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1 nebo 2.
(4) Pokud puÊvodce nebo opraÂvneÏnaÂ osoba osveÏdcÏenõÂm o vyloucÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu
prokaÂzÏõÂ, zÏe odpad uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. b)
nebo c) nemaÂ zÏaÂdnou z nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ, nejsou povinni dodrzÏovat rezÏim stanovenyÂ pro nebezpecÏneÂ odpady; jsou vsÏak povinni oveÏrÏovat, zda odpad
tyto nebezpecÏneÂ vlastnosti nemaÂ. ZpuÊsob a cÏetnost
oveÏrÏovaÂnõÂ stanovõÂ poveÏrÏenaÂ osoba v osveÏdcÏenõÂ o vyloucÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu.
(5) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou Seznam nebezpecÏnyÂch odpaduÊ.
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HLAVA I I
HODNOCENIÂ
Ï
Â
Ê
NEBEZPECNYCH VLASTNOSTIÂ ODPADU
§7
PoveÏrÏenõÂ k hodnocenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ
(1) V prÏõÂpadeÏ, zÏe puÊvodce nebo opraÂvneÏnaÂ osoba,
kteraÂ s odpadem naklaÂdaÂ, se domnõÂvaÂ, zÏe odpad, kteryÂ
splnÏuje podmõÂnky uvedeneÂ v § 6 odst. 1 põÂsm. b)
nebo c), nemaÂ zÏaÂdnou z nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ,
mohou pozÏaÂdat o hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ
tohoto odpadu.
(2) NebezpecÏneÂ vlastnosti odpaduÊ uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu pod oznacÏenõÂm koÂdem H1,
H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 hodnotõÂ praÂvnickaÂ
osoba nebo fyzickaÂ osoba poveÏrÏenaÂ ministerstvem,
ostatnõÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 2
k tomuto zaÂkonu hodnotõÂ praÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ osoba poveÏrÏenaÂ Ministerstvem zdravotnictvõÂ
(daÂle jen ¹poveÏrÏenaÂ osobaª).
(3) PoveÏrÏenõÂ k hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ se udeÏluje na dobu urcÏitou, nejvyÂsÏe na
5 let. Dobu platnosti poveÏrÏenõÂ k hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ ministerstvo nebo Ministerstvo
zdravotnictvõÂ na naÂvrh poveÏrÏeneÂ osoby prodlouzÏõÂ vzÏdy
nejvyÂsÏe o dalsÏõÂch 5 let, pokud jsou splneÏny podmõÂnky
pro prodlouzÏenõÂ platnosti poveÏrÏenõÂ stanoveneÂ tõÂmto
zaÂkonem.
(4) Pokud poveÏrÏenaÂ osoba podaÂ naÂvrh na prodlouzÏenõÂ platnosti poveÏrÏenõÂ k hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ prÏed
uplynutõÂm doby, na nizÏ bylo toto poveÏrÏenõÂ udeÏleno,
poveÏrÏenõÂ k hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ
nezanikaÂ, dokud o naÂvrhu nebude pravomocneÏ rozhodnuto.
(5) UdeÏleneÂ poveÏrÏenõÂ neprÏechaÂzõÂ na jinou praÂvnickou osobu nebo fyzickou osobu.
(6) Ministerstvo udeÏlõÂ poveÏrÏenõÂ nebo prodlouzÏõÂ
platnost poveÏrÏenõÂ praÂvnickeÂ osobeÏ nebo fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ prokaÂzÏe odbornou zpuÊsobilost nebo jejõÂzÏ odbornaÂ zpuÊsobilost byla uznaÂna podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.13a) OdbornaÂ zpuÊsobilost pro hodnocenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze
cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu pod oznacÏenõÂm koÂdem H1, H2,
H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 se prokazuje dokladem
a) o vysokosÏkolskeÂm vzdeÏlaÂnõÂ technickeÂho nebo prÏõÂrodoveÏdneÂho smeÏru,

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 18/2004 Sb., o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace a jineÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ
unie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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b) o nejmeÂneÏ 10 letech praxe v oboru chemie nebo
odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ, a
c) o tom, zÏe zÏadatel v poslednõÂch 6 meÏsõÂcõÂch prÏed
podaÂnõÂm zÏaÂdosti o poveÏrÏenõÂ nebo naÂvrhu na prodlouzÏenõÂ platnosti poveÏrÏenõÂ absolvoval sÏkolenõÂ pro
hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ, jehozÏ
naÂplnÏ schvaÂlilo ministerstvo.
(7) Ministerstvo zdravotnictvõÂ udeÏlõÂ poveÏrÏenõÂ
nebo prodlouzÏõÂ platnost poveÏrÏenõÂ praÂvnickeÂ osobeÏ
nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ prokaÂzÏe odbornou zpuÊsobilost nebo jejõÂzÏ odbornaÂ zpuÊsobilost byla uznaÂna podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.13a) OdbornaÂ zpuÊsobilost
se prokazuje
a) pro hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ
uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu pod
oznacÏenõÂm koÂdem H4 azÏ H8, H10 a H11 prÏedlozÏenõÂm dokladu o ukoncÏeneÂm vysokosÏkolskeÂm
studiu ve studijnõÂm oboru leÂkarÏstvõÂ, veterinaÂrnõÂ
leÂkarÏstvõÂ nebo farmacie, poprÏ. v jineÂm studijnõÂm
oboru na jineÂ vysokeÂ sÏkole, pokud fyzickaÂ osoba
absolvovala postgraduaÂlnõÂ studium ve specializaci
pruÊmysloveÂ toxikologie a pokud jde o jineÂ odborneÂ pracovnõÂky ve zdravotnictvõÂ, speciaÂlnõÂ pruÊpravu, v jejõÂzÏ naÂplni je toxikologie, podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ;14) pro hodnocenõÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti odpaduÊ uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 2
k tomuto zaÂkonu pod oznacÏenõÂm H9 prÏedlozÏenõÂm
dokladu o ukoncÏeneÂm vysokosÏkolskeÂm studiu ve
studijnõÂm oboru leÂkarÏstvõÂ nebo veterinaÂrnõÂ leÂkarÏstvõÂ,
b) dokladem o nejmeÂneÏ 10 letech praxe v oboru, a
c) dokladem o tom, zÏe zÏadatel v poslednõÂch 6 meÏsõÂcõÂch prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti o poveÏrÏenõÂ nebo naÂvrhu na prodlouzÏenõÂ platnosti poveÏrÏenõÂ absolvoval
sÏkolenõÂ pro hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ
odpaduÊ, jehozÏ naÂplnÏ schvaÂlilo Ministerstvo zdravotnictvõÂ.
(8) Jde-li o praÂvnickou osobu nebo fyzickou
osobu opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ, musõÂ pozÏadavky uvedeneÂ v odstavcõÂch 6 a 7 splnÏovat ten, kdo v nõÂ odpovõÂdaÂ
za rÏaÂdneÂ hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ,
(daÂle jen ¹odbornyÂ zaÂstupceª).
(9) Pokud dojde k ukoncÏenõÂ cÏinnosti odborneÂho
zaÂstupce u poveÏrÏeneÂ osoby, je poveÏrÏenaÂ osoba povinna
ustanovit noveÂho odborneÂho zaÂstupce a jeho ustanovenõÂ oznaÂmit ministerstvu, ktereÂ ji poveÏrÏilo, a to nejpozdeÏji do 15 dnuÊ ode dne ukoncÏenõÂ cÏinnosti odborneÂho zaÂstupce. ZaÂrovenÏ je poveÏrÏenaÂ osoba povinna tomuto ministerstvu prÏedlozÏit doklady, ze kteryÂch vyplyÂvaÂ odbornaÂ zpuÊsobilost noveÂho odborneÂho
zaÂstupce.
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(10) PoveÏrÏenõÂ podle odstavce 2 se nevyzÏaduje
u osoby, kteraÂ je usazena v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ
EvropskeÂ unie a na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky hodlaÂ docÏasneÏ nebo ojedineÏle vykonaÂvat cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 2, pokud prokaÂzÏe, zÏe
a) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie a
b) je opraÂvneÏna k vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 2 podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jineÂho cÏlenskeÂho
staÂtu EvropskeÂ unie.
(11) Doklady o splneÏnõÂ podmõÂnek podle odstavce 10 põÂsm. a) a b) je tato osoba povinna prÏedlozÏit ministerstvu nebo Ministerstvu zdravotnictvõÂ prÏed zahaÂjenõÂm cÏinnostõÂ vyjmenovanyÂch v odstavci 2. Pro cÏinnost teÂto osoby platõÂ obdobneÏ § 9.
(12) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictvõÂ
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou obsah zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ poveÏrÏenõÂ
k hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ, obsah
naÂvrhu na prodlouzÏenõÂ platnosti tohoto poveÏrÏenõÂ a obsah sÏkolenõÂ pro hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ.
§8
OdejmutõÂ a zaÂnik poveÏrÏenõÂ k hodnocenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ
(1) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictvõÂ
v raÂmci sveÂ puÊsobnosti rozhodnutõÂm odejme poveÏrÏenõÂ
k hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ poveÏrÏeneÂ
osobeÏ, pokud neplnõÂ postupy stanoveneÂ pro hodnocenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ nebo nesplnÏuje podmõÂnky, za kteryÂch bylo poveÏrÏenõÂ udeÏleno, nebo vystavõÂ
osveÏdcÏenõÂ na odpad, kteryÂ maÂ neÏkterou z nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ.
(2) Platnost rozhodnutõÂ o poveÏrÏenõÂ k hodnocenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ zanikaÂ
a) smrtõÂ fyzickeÂ osoby,
b) zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby,
c) prohlaÂsÏenõÂm konkursu na majetek poveÏrÏeneÂ osoby,
d) uplynutõÂm doby, na kterou bylo vydaÂno, pokud
nebylo pozÏaÂdaÂno o prodlouzÏenõÂ poveÏrÏenõÂ ve
smyslu § 7 odst. 4, nebo
e) dnem dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ poveÏrÏeneÂ osoby o ukoncÏenõÂ jejõÂ cÏinnosti jako poveÏrÏeneÂ osoby k hodnocenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ ministerstvu,
ktereÂ ji poveÏrÏilo.

) § 45 vyhlaÂsÏky cÏ. 77/1981 Sb., o zdravotnickyÂch pracovnõÂcõÂch a jinyÂch odbornyÂch pracovnõÂcõÂch ve zdravotnictvõÂ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 425/1990 Sb.
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§9
OsveÏdcÏenõÂ o vyloucÏenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu
(1) NebezpecÏneÂ vlastnosti odpadu hodnotõÂ poveÏrÏenaÂ osoba na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti puÊvodce nebo opraÂvneÏneÂ
osoby. ZjistõÂ-li poveÏrÏenaÂ osoba, zÏe odpad zÏaÂdnou nebezpecÏnou vlastnost nemaÂ, vydaÂ zÏadateli osveÏdcÏenõÂ
o vyloucÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu (daÂle jen
¹osveÏdcÏenõÂª). V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ poveÏrÏenaÂ osoba põÂsemneÏ sdeÏlõÂ s oduÊvodneÏnõÂm zÏadateli, zÏe odpad maÂ
jednu nebo võÂce nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ (daÂle jen
¹sdeÏlenõÂª). Kopii tohoto osveÏdcÏenõÂ nebo sdeÏlenõÂ zasÏle
puÊvodce nebo opraÂvneÏnaÂ osoba neprodleneÏ CÏeskeÂ inspekci zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (daÂle jen ¹inspekceª) a krajskeÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu podle mõÂsta naklaÂdaÂnõÂ s odpadem. OsveÏdcÏenõÂ nezbavuje puÊvodce odpadu a opraÂvneÏnou osobu povinnosti naklaÂdat s odpadem tak, aby
nedosÏlo k posÏkozenõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, a odpoveÏdnosti za sÏkody zpuÊsobeneÂ nevhodnyÂm naklaÂdaÂnõÂm
s odpadem. Na vydaÂvaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ a sdeÏlenõÂ se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.
(2) V osveÏdcÏenõÂ vymezõÂ poveÏrÏenaÂ osoba vzÏdy
druh a puÊvod odpadu, na kteryÂ se osveÏdcÏenõÂ vztahuje,
vyhodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu a stanovõÂ
podmõÂnky a dobu platnosti osveÏdcÏenõÂ; tato doba nesmõÂ
byÂt delsÏõÂ nezÏ 4 roky. OsveÏdcÏenõÂ pozbyÂvaÂ platnosti
okamzÏiteÏ, kdyzÏ u puÊvodce nebo opraÂvneÏneÂ osoby dojde ke zmeÏneÏ technologie nebo vstupnõÂ suroviny, kteraÂ
ovlivnõÂ slozÏenõÂ odpadu nebo jeho vlastnosti.

(6) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictvõÂ stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) obsah zÏaÂdosti o hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu,
b) obsah osveÏdcÏenõÂ,
c) kriteÂria, metody a postup hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â DA
Â NIÂ S ODPADY
Ï I NAKLA
POVINNOSTI PR
H L AVA I
VSÏEOBECNEÂ POVINNOSTI
§ 10
PrÏedchaÂzenõÂ vzniku odpaduÊ
(1) KazÏdyÂ maÂ prÏi sveÂ cÏinnosti nebo v rozsahu sveÂ
puÊsobnosti povinnost prÏedchaÂzet vzniku odpaduÊ, omezovat jejich mnozÏstvõÂ a nebezpecÏneÂ vlastnosti; odpady,
jejichzÏ vzniku nelze zabraÂnit, musõÂ byÂt vyuzÏity, prÏõÂpadneÏ odstraneÏny zpuÊsobem, kteryÂ neohrozÏuje lidskeÂ
zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a kteryÂ je v souladu s tõÂmto
zaÂkonem a se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.15)
(2) PraÂvnickaÂ osoba a fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ
k podnikaÂnõÂ, kteraÂ vyraÂbõÂ vyÂrobky, je povinna tyto vyÂrobky vyraÂbeÏt tak, aby omezila vznik nevyuzÏitelnyÂch
odpaduÊ z teÏchto vyÂrobkuÊ, zejmeÂna pak nebezpecÏnyÂch
odpaduÊ.

(3) Inspekce nebo krajskyÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle
mõÂsta naklaÂdaÂnõÂ s odpadem mohou pozastavit platnost
osveÏdcÏenõÂ vydaneÂho poveÏrÏenou osobou na dobu nejvyÂsÏe 60 dnuÊ, vzniknou-li pochybnosti o dodrzÏenõÂ
spraÂvnyÂch metod nebo postupu stanovenyÂch pro hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu nebo zpuÊsobu
a cÏetnosti kontrol nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ nebo vzniknou-li pochybnosti o vyÂsledku hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ
o pozastavenõÂ platnosti osveÏdcÏenõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.

(3) PraÂvnickaÂ osoba a fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ
k podnikaÂnõÂ, kteraÂ vyraÂbõÂ, dovaÂzÏõÂ nebo uvaÂdõÂ na trh
vyÂrobky, je povinna uvaÂdeÏt v pruÊvodnõÂ dokumentaci
vyÂrobku, na obalu, v naÂvodu na pouzÏitõÂ nebo jinou
vhodnou formou informace o zpuÊsobu vyuzÏitõÂ nebo
odstraneÏnõÂ nespotrÏebovanyÂch cÏaÂstõÂ vyÂrobkuÊ.

(4) Inspekce nebo krajskyÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle
mõÂsta naklaÂdaÂnõÂ s odpadem mohou odejmout osveÏdcÏenõÂ, jestlizÏe nebyly dodrzÏeny metody nebo postup
stanovenyÂ pro hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu nebo nebezpecÏneÂ vlastnosti nebyly vyhodnoceny
spraÂvneÏ. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o odejmutõÂ osveÏdcÏenõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.

(1) KazÏdyÂ maÂ prÏi sveÂ cÏinnosti nebo v rozsahu sveÂ
puÊsobnosti povinnost v mezõÂch danyÂch tõÂmto zaÂkonem
zajistit prÏednostneÏ vyuzÏitõÂ odpaduÊ prÏed jejich odstraneÏnõÂm. MateriaÂloveÂ vyuzÏitõÂ odpaduÊ maÂ prÏednost prÏed
jinyÂm vyuzÏitõÂm odpaduÊ.

(5) PoveÏrÏenaÂ osoba nesmõÂ vydat osveÏdcÏenõÂ pro
odpad, za kteryÂ odpovõÂdaÂ jako puÊvodce nebo opraÂvneÏnaÂ osoba, a nesmõÂ hodnotit nebezpecÏneÂ vlastnosti,
k jejichzÏ hodnocenõÂ nebyla poveÏrÏena.

15

§ 11
PrÏednostnõÂ vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ

(2) SplneÏnõÂ povinnosti stanoveneÂ v odstavci 1 se
nevyzÏaduje, jestlizÏe v daneÂm cÏase a mõÂsteÏ neexistujõÂ
technickeÂ nebo ekonomickeÂ prÏedpoklady pro jejõÂ splneÏnõÂ a postupuje-li se v souladu s plaÂny odpadoveÂho
hospodaÂrÏstvõÂ podle cÏaÂsti sedmeÂ tohoto zaÂkona.

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 289/1995 Sb., o lesõÂch
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (lesnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(3) PrÏi posuzovaÂnõÂ vhodnosti zpuÊsobuÊ odstraneÏnõÂ
odpaduÊ maÂ vzÏdy prÏednost zpuÊsob, kteryÂ zajistõÂ vysÏsÏõÂ
ochranu lidskeÂho zdravõÂ a je sÏetrneÏjsÏõÂ k zÏivotnõÂmu prostrÏedõÂ. UlozÏenõÂm na sklaÂdku mohou byÂt odstranÏovaÂny
pouze ty odpady, u nichzÏ jinyÂ zpuÊsob odstraneÏnõÂ nenõÂ
dostupnyÂ nebo by prÏinaÂsÏel vysÏsÏõÂ riziko pro zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ nebo riziko pro lidskeÂ zdravõÂ a pokud ulozÏenõÂ odpadu na sklaÂdku neodporuje tomuto zaÂkonu
nebo provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisuÊm.
§ 12
ObecneÂ povinnosti
(1) KazÏdyÂ je povinen naklaÂdat s odpady a zbavovat se jich pouze zpuÊsobem stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem a ostatnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy vydanyÂmi na
ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ. NaklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady se rÏõÂdõÂ teÂzÏ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy16) platnyÂmi pro vyÂrobky, laÂtky a prÏõÂpravky se
stejnyÂmi nebezpecÏnyÂmi vlastnostmi, pokud nenõÂ
v tomto zaÂkoneÏ nebo provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisech
k neÏmu stanoveno jinak.
(2) Pokud daÂle nenõÂ stanoveno jinak, lze s odpady
podle tohoto zaÂkona naklaÂdat pouze v zarÏõÂzenõÂch,
kteraÂ jsou k naklaÂdaÂnõÂ s odpady podle tohoto zaÂkona
urcÏena. PrÏi tomto naklaÂdaÂnõÂ s odpady nesmõÂ byÂt ohrozÏeno lidskeÂ zdravõÂ ani ohrozÏovaÂno nebo posÏkozovaÂno
zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a nesmeÏjõÂ byÂt prÏekrocÏeny limity znecÏisÏt'ovaÂnõÂ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.17)
(3) K prÏevzetõÂ odpadu do sveÂho vlastnictvõÂ je
opraÂvneÏna pouze praÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ osoba
opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ, kteraÂ je provozovatelem zarÏõÂzenõÂ k vyuzÏitõÂ nebo k odstraneÏnõÂ nebo ke sbeÏru nebo
k vyÂkupu urcÏeneÂho druhu odpadu, nebo osoba, kteraÂ je
provozovatelem zarÏõÂzenõÂ podle § 14 odst. 2, nebo za
podmõÂnek stanovenyÂch v § 17 teÂzÏ obec.
(4) KazÏdyÂ je povinen zjistit, zda osoba, ktereÂ
prÏedaÂvaÂ odpady, je k jejich prÏevzetõÂ podle tohoto zaÂkona opraÂvneÏna. V prÏõÂpadeÏ, zÏe se tato osoba opraÂvneÏnõÂm neprokaÂzÏe, nesmõÂ jõÂ byÂt odpad prÏedaÂn.
Ï edeÏnõÂ nebo mõÂsenõÂ odpaduÊ za uÂcÏelem splneÏnõÂ
(5) R
kriteÂriõÂ pro jejich prÏijetõÂ na sklaÂdku a mõÂsenõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ navzaÂjem nebo s ostatnõÂmi odpady je zakaÂzaÂno. Ve vyÂjimecÏnyÂch prÏõÂpadech je mõÂsenõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ navzaÂjem nebo s ostatnõÂmi odpady prÏõÂpustneÂ pouze se souhlasem krajskeÂho uÂrÏadu prÏõÂslusÏ-
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neÂho podle mõÂsta naklaÂdaÂnõÂ s odpady. KrajskyÂ uÂrÏad
tento souhlas udeÏlõÂ pouze tehdy, pokud mõÂsenõÂm nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nedojde k ohrozÏenõÂ zdravõÂ lidõÂ
nebo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a je-li uÂcÏelem mõÂsenõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ technologie vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ odpaduÊ a zvyÂsÏenõÂ bezpecÏnosti
prÏi naklaÂdaÂnõÂ s nimi.
(6) Pokud jizÏ dosÏlo ke smõÂsenõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ navzaÂjem nebo s ostatnõÂmi odpady, musõÂ byÂt provedeno jejich roztrÏõÂdeÏnõÂ, je-li to technicky a ekonomicky proveditelneÂ a je-li to nezbytneÂ pro zajisÏteÏnõÂ
ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a zdravõÂ lidu. Tato povinnost se nevztahuje na mõÂsenõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ,
pro ktereÂ je vydaÂn souhlas krajskeÂho uÂrÏadu podle odstavce 5.
(7) Na jednotky pozÏaÂrnõÂ ochrany a dalsÏõÂ praÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ,
ktereÂ jsou zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy18) urcÏeny k rÏesÏenõÂ havaÂriõÂ a zdolaÂvaÂnõÂ pozÏaÂruÊ, se prÏi teÂto cÏinnosti
nevztahujõÂ povinnosti puÊvodcuÊ odpaduÊ a opraÂvneÏnyÂch
osob.
§ 13
BalenõÂ a oznacÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
(1) BalenõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ se rÏõÂdõÂ prÏimeÏrÏeneÏ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.19)
(2) PuÊvodce a opraÂvneÏnaÂ osoba, kteraÂ naklaÂdaÂ
s nebezpecÏnyÂmi odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpecÏneÂ odpady byly oznacÏeny naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) odpady s nebezpecÏnou vlastnostõÂ uvedenou v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu pod oznacÏenõÂm koÂdem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickyÂm
symbolem podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,19)
b) nebezpecÏneÂ odpady jineÂ nezÏ uvedeneÂ pod põÂsmenem a) naÂpisem ¹nebezpecÏnyÂ odpadª.
(3) PuÊvodce a opraÂvneÏnaÂ osoba, kteraÂ naklaÂdaÂ
s nebezpecÏnyÂm odpadem, jsou povinni zpracovat identifikacÏnõÂ list nebezpecÏneÂho odpadu a mõÂsta naklaÂdaÂnõÂ
s nebezpecÏnyÂm odpadem tõÂmto listem vybavit.
(4) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou obsah identifikacÏnõÂho listu nebezpecÏneÂho odpadu.

16

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 138/1973 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 133/1985 Sb., o pozÏaÂrnõÂ ochraneÏ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 258/2000 Sb.
17
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 138/1973 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
18

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 133/1985 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

19

) § 11 a 12 zaÂkona cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
EvropskaÂ dohoda o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ ± ADR (ZÏeneva 1957), vyhlaÂsÏenaÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ
pod cÏ. 64/1987 Sb.
Ï aÂd pro mezinaÂrodnõÂ zÏeleznicÏnõÂ dopravu nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ (RID).
R
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§ 14

§ 15

Souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ
k vyuzÏõÂvaÂnõÂ, odstranÏovaÂnõÂ, sbeÏru
nebo vyÂkupu odpaduÊ

OdpadovyÂ hospodaÂrÏ

(1) ZarÏõÂzenõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ, odstranÏovaÂnõÂ, sbeÏru
nebo vyÂkupu odpaduÊ lze provozovat pouze na zaÂkladeÏ
rozhodnutõÂ krajskeÂho uÂrÏadu, kteryÂm je udeÏlen souhlas
k provozovaÂnõÂ tohoto zarÏõÂzenõÂ a s jeho provoznõÂm rÏaÂdem (daÂle jen ¹souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂª). V rÏõÂzenõÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂm vydaÂnõÂ tohoto rozhodnutõÂ musõÂ
krajskyÂ uÂrÏad posoudit vsÏechna zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ s teÏmito
cÏinnostmi souvisejõÂ. Souhlas k provozovaÂnõÂ sklaÂdek nebezpecÏnyÂch odpaduÊ se udeÏluje na dobu urcÏitou, nejvyÂsÏe na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajskyÂ uÂrÏad
prodlouzÏõÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti provozovatele sklaÂdky
nebezpecÏnyÂch odpaduÊ vzÏdy nejvyÂsÏe na dalsÏõÂ 4 roky,
pokud jsou splneÏny podmõÂnky a plneÏny povinnosti
prÏi provozovaÂnõÂ sklaÂdky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem
a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) V zarÏõÂzenõÂch, kteraÂ nejsou podle tohoto zaÂkona urcÏena k naklaÂdaÂnõÂ s odpady, je mozÏneÂ vyuzÏõÂvat
pouze odpady, ktereÂ splnÏujõÂ pozÏadavky stanoveneÂ pro
vstupnõÂ suroviny, a prÏi naklaÂdaÂnõÂ s teÏmito odpady nesmeÏjõÂ byÂt porusÏeny zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy, v souladu
s nimizÏ je zarÏõÂzenõÂ provozovaÂno, a praÂvnõÂ prÏedpisy na
ochranu zdravõÂ lidõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.20) K provozovaÂnõÂ takovyÂchto zarÏõÂzenõÂ nenõÂ pozÏadovaÂn souhlas
k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ podle odstavce 1.

(1) PuÊvodce a opraÂvneÏnaÂ osoba, kterÏõÂ naklaÂdali
v poslednõÂch 2 letech s nebezpecÏnyÂmi odpady v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm nezÏ 100 t nebezpecÏneÂho odpadu za rok,
a provozovatel sklaÂdky nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo
komunaÂlnõÂch odpaduÊ jsou povinni zajisÏt'ovat odborneÂ
naklaÂdaÂnõÂ s odpady prostrÏednictvõÂm odborneÏ zpuÊsobileÂ
osoby (daÂle jen ¹odpadovyÂ hospodaÂrÏª).
(2) SplnÏuje-li podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1
i jednotlivaÂ samostatnaÂ provozovna, je puÊvodce nebo
opraÂvneÏnaÂ osoba povinna urcÏit odpadoveÂho hospodaÂrÏe
i pro tuto samostatnou provozovnu.
(3) OdpadovyÂ hospodaÂrÏ odpovõÂdaÂ puÊvodci nebo
opraÂvneÏneÂ osobeÏ, kteraÂ jej svyÂm odpadovyÂm hospodaÂrÏem urcÏila, za zajisÏteÏnõÂ odborneÂho naklaÂdaÂnõÂ s odpady.
OdpadovyÂ hospodaÂrÏ zastupuje puÊvodce nebo opraÂvneÏnou osobu prÏi jednaÂnõÂ s orgaÂny verÏejneÂ spraÂvy v oblasti
odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ, zejmeÂna prÏi vyÂkonu jejich
kontrolnõÂ cÏinnosti.
(4) Funkci odpadoveÂho hospodaÂrÏe lze vykonaÂvat
pro nejvõÂce peÏt puÊvodcuÊ a opraÂvneÏnyÂch osob nebo peÏt
samostatnyÂch provozoven.
(5) Povinnost urcÏit odpadoveÂho hospodaÂrÏe se nevztahuje na dopravce, i kdyzÏ splnÏujõÂ podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1.

(3) Pokud dalsÏõÂ provozovatel zarÏõÂzenõÂ pozÏaÂdaÂ
krajskyÂ uÂrÏad o novyÂ souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ
nejpozdeÏji do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne prÏevodu
nebo prÏechodu uzÏõÂvacõÂho praÂva k zarÏõÂzenõÂ, dosavadnõÂ
souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ platõÂ i pro dalsÏõÂho provozovatele, dokud o zÏaÂdosti dalsÏõÂho provozovatele nebude pravomocneÏ rozhodnuto.

(6) OdpadovyÂm hospodaÂrÏem muÊzÏe byÂt urcÏena
pouze fyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ dokoncÏeneÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ a nejmeÂneÏ 3 roky praxe v oboru odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ v poslednõÂch 10 letech, nebo strÏednõÂ
vzdeÏlaÂnõÂ ukoncÏeneÂ maturitou a nejmeÂneÏ 5 let praxe
v oboru odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ v poslednõÂch 10 letech.

(4) KolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ, vydaneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,21) pro stavby urcÏeneÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ, odstranÏovaÂnõÂ, sbeÏru nebo vyÂkupu odpaduÊ nelze
vydat bez rozhodnutõÂ, kteryÂm byl udeÏlen souhlas
k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ podle odstavce 1.

(7) Pokud puÊvodce nebo opraÂvneÏnaÂ osoba splnÏujõÂ
podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1, je ustanovenõÂ odpadoveÂho hospodaÂrÏe v souladu s tõÂmto zaÂkonem prÏedpokladem pro udeÏlenõÂ souhlasuÊ podle § 14 a § 16 odst. 3.

(5) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ,
b) obsah provoznõÂho rÏaÂdu zarÏõÂzenõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ, odstranÏovaÂnõÂ, sbeÏru nebo vyÂkupu odpaduÊ,
c) technickeÂ pozÏadavky na tato zarÏõÂzenõÂ,
d) obsah plaÂnu uÂprav sklaÂdky.

20

(8) Pokud dojde k ukoncÏenõÂ cÏinnosti odpadoveÂho
hospodaÂrÏe u puÊvodce nebo opraÂvneÏneÂ osoby a podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1 nadaÂle trvajõÂ, je puÊvodce
nebo opraÂvneÏnaÂ osoba povinna ustanovit noveÂho odpadoveÂho hospodaÂrÏe a jeho ustanovenõÂ oznaÂmit spraÂvnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ jõÂ vydal souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ nebo souhlas k naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady, a to nejpozdeÏji do 30 dnuÊ ode dne ukoncÏenõÂ
cÏinnosti odpadoveÂho hospodaÂrÏe. ZaÂrovenÏ je puÊvodce
nebo opraÂvneÏnaÂ osoba povinna tomuto spraÂvnõÂmu

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 138/1973 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon
cÏ. 258/2000 Sb.
21
) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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uÂrÏadu prÏedlozÏit doklady, z nichzÏ vyplyÂvaÂ splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ uvedenyÂch v odstavci 6.
(9) UstanovenõÂ odstavce 8 se vztahuje i na prÏõÂpad,
kdy noveÏ dojde k naplneÏnõÂ podmõÂnek podle odstavce 1
u puÊvodce nebo opraÂvneÏneÂ osoby.
HLAVA I I
POVINNOSTI PRO JEDNOTLIVEÂ FAÂZE
NAKLAÂDAÂNIÂ S ODPADY
DõÂ l 1
PuÊvodci odpaduÊ
§ 16
Povinnosti puÊvodcuÊ odpaduÊ
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

(1) PuÊvodce odpaduÊ je povinen
odpady zarÏazovat podle druhuÊ a kategoriõÂ podle
§ 5 a 6,
zajistit prÏednostnõÂ vyuzÏitõÂ odpaduÊ v souladu s § 11,
odpady, ktereÂ saÂm nemuÊzÏe vyuzÏõÂt nebo odstranit
v souladu s tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy, prÏeveÂst do vlastnictvõÂ pouze osobeÏ
opraÂvneÏneÂ k jejich prÏevzetõÂ podle § 12 odst. 3, a to
bud' prÏõÂmo, nebo prostrÏednictvõÂm k tomu zrÏõÂzeneÂ
praÂvnickeÂ osoby,22)
oveÏrÏovat nebezpecÏneÂ vlastnosti odpaduÊ podle § 6
odst. 4 a naklaÂdat s nimi podle jejich skutecÏnyÂch
vlastnostõÂ,
shromazÏd'ovat odpady utrÏõÂdeÏneÂ podle jednotlivyÂch druhuÊ a kategoriõÂ,
zabezpecÏit odpady prÏed nezÏaÂdoucõÂm znehodnocenõÂm, odcizenõÂm nebo uÂnikem,
veÂst pruÊbeÏzÏnou evidenci o odpadech a zpuÊsobech
naklaÂdaÂnõÂ s nimi, ohlasÏovat odpady a zasõÂlat prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu dalsÏõÂ uÂdaje v rozsahu
stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem vcÏetneÏ evidencõÂ a ohlasÏovaÂnõÂ PCB
a zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB a podleÂhajõÂcõÂch evidenci vymezenyÂch v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tõÂmto zaÂkonem nebo provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
umozÏnit kontrolnõÂm orgaÂnuÊm prÏõÂstup do objektuÊ,
prostoruÊ a zarÏõÂzenõÂ a na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit dokumentaci a poskytnout pravdiveÂ a uÂplneÂ informace
souvisejõÂcõÂ s naklaÂdaÂnõÂm s odpady,
zpracovat plaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ v souladu s tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a zajisÏt'ovat jeho plneÏnõÂ,

j) vykonaÂvat kontrolu vlivuÊ naklaÂdaÂnõÂ s odpady na
zdravõÂ lidõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy a plaÂnem odpadoveÂho
hospodaÂrÏstvõÂ,
k) ustanovit odpadoveÂho hospodaÂrÏe za podmõÂnek
stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem podle § 15,
l) platit poplatky za uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ na sklaÂdky
zpuÊsobem a v rozsahu stanoveneÂm v tomto zaÂkoneÏ.
(2) Pokud vzhledem k naÂsledneÂmu zpuÊsobu vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ odpaduÊ nenõÂ trÏõÂdeÏnõÂ nebo oddeÏleneÂ shromazÏd'ovaÂnõÂ nutneÂ, muÊzÏe od neÏj puÊvodce upustit se souhlasem mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu staÂtnõÂ spraÂvy s navazujõÂcõÂmi zmeÏnami v kompetencõÂch.
(3) S nebezpecÏnyÂmi odpady muÊzÏe puÊvodce naklaÂdat pouze na zaÂkladeÏ souhlasu veÏcneÏ a mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu staÂtnõÂ spraÂvy, s navazujõÂcõÂmi zmeÏnami
v kompetencõÂch, pokud na tuto cÏinnost jizÏ nemaÂ souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ podle § 14. PrÏeprava nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nepodleÂhaÂ souhlasu.
(4) PuÊvodce odpaduÊ je odpoveÏdnyÂ za naklaÂdaÂnõÂ
s odpady do doby jejich vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ, pokud toto zajisÏt'uje saÂm jako opraÂvneÏnaÂ osoba, nebo do
doby jejich prÏevedenõÂ do vlastnictvõÂ osobeÏ opraÂvneÏneÂ
k jejich prÏevzetõÂ podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpaduÊ
odpovõÂdaÂ dopravce.23) Na kazÏdou opraÂvneÏnou osobu,
kteraÂ prÏevezme do sveÂho vlastnictvõÂ odpady od puÊvodce, prÏechaÂzejõÂ povinnosti puÊvodce podle odstavce 1, s vyÂjimkou põÂsmen i) a j).
(5) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o souhlas k naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady.
§ 17
Povinnosti a opraÂvneÏnõÂ obce a fyzickyÂch osob
prÏi naklaÂdaÂnõÂ s komunaÂlnõÂm odpadem
(1) Na obce se vztahujõÂ povinnosti puÊvodcuÊ podle
§ 16, pokud daÂle zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) Obec muÊzÏe ve sveÂ samostatneÂ puÊsobnosti stanovit obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou obce systeÂm shromazÏd'ovaÂnõÂ, sbeÏru, prÏepravy, trÏõÂdeÏnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a odstranÏovaÂnõÂ komunaÂlnõÂch odpaduÊ vznikajõÂcõÂch na jejõÂm
katastraÂlnõÂm uÂzemõÂ, vcÏetneÏ systeÂmu naklaÂdaÂnõÂ se stavebnõÂm odpadem.
(3) Obec je povinna v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy24) urcÏit mõÂsta, kam mohou fyzickeÂ osoby odklaÂdat komunaÂlnõÂ odpad, kteryÂ produkujõÂ, a zajistit mõÂsta, kam mohou fyzickeÂ osoby odklaÂdat nebezpecÏneÂ slozÏky komunaÂlnõÂho odpadu (naprÏ. zbytky barev

22

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 229/1992 Sb., o komoditnõÂch burzaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

23

) ZaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

24

) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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a spotrÏebnõÂ chemie, zaÂrÏivky, rozpousÏteÏdla). Povinnost
zajisÏteÏnõÂ mõÂst k odklaÂdaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch slozÏek komunaÂlnõÂho odpadu obec splnõÂ urcÏenõÂm mõÂsta k soustrÏed'ovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch slozÏek komunaÂlnõÂho odpadu ve stanovenyÂch termõÂnech, minimaÂlneÏ vsÏak dvakraÂt rocÏneÏ,
a daÂle zajisÏteÏnõÂm odvozu opraÂvneÏnou osobou. Obec
muÊzÏe tento systeÂm v prÏõÂpadeÏ potrÏeby doplnit pravidelnyÂm mobilnõÂm svozem opraÂvneÏnou osobou.
(4) FyzickeÂ osoby jsou povinny odklaÂdat komunaÂlnõÂ odpad na mõÂstech k tomu urcÏenyÂch a ode dne,
kdy tak obec stanovõÂ obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou, komunaÂlnõÂ odpad oddeÏleneÏ shromazÏd'ovat, trÏõÂdit a prÏedaÂvat k vyuzÏitõÂ a odstranÏovaÂnõÂ podle systeÂmu stanoveneÂho obcõÂ, pokud odpad samy nevyuzÏijõÂ v souladu
s tõÂmto zaÂkonem a zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.25)
(5) Obec muÊzÏe vybõÂrat uÂhradu za shromazÏd'ovaÂnõÂ,
sbeÏr, prÏepravu, trÏõÂdeÏnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a odstranÏovaÂnõÂ komunaÂlnõÂch odpaduÊ od fyzickyÂch osob na zaÂkladeÏ
smlouvy. Smlouva musõÂ byÂt uzavrÏena põÂsemneÏ a musõÂ
obsahovat vyÂsÏi uÂhrady. VybõÂraÂ-li obec tuto uÂhradu, nemuÊzÏe stanovit poplatek za komunaÂlnõÂ odpad podle
§ 17a ani mõÂstnõÂ poplatek za provoz systeÂmu shromazÏd'ovaÂnõÂ, sbeÏru, prÏepravy, trÏõÂdeÏnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a odstranÏovaÂnõÂ komunaÂlnõÂch odpaduÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.25a)
(6) PuÊvodci, kterÏõÂ produkujõÂ odpad zarÏazenyÂ podle Katalogu odpaduÊ jako odpad podobnyÂ komunaÂlnõÂmu z cÏinnosti praÂvnickyÂch osob a fyzickyÂch osob
opraÂvneÏnyÂch k podnikaÂnõÂ, mohou na zaÂkladeÏ smlouvy
s obcõÂ vyuzÏõÂt systeÂmu zavedeneÂho obcõÂ pro naklaÂdaÂnõÂ
s komunaÂlnõÂm odpadem. Smlouva musõÂ byÂt põÂsemnaÂ
a musõÂ obsahovat vzÏdy vyÂsÏi sjednaneÂ ceny za tuto
sluzÏbu.
§ 17a
Poplatek za komunaÂlnõÂ odpad
(1) Obec muÊzÏe obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou stanovit (§ 17 odst. 2) a vybõÂrat poplatek za komunaÂlnõÂ
odpad (daÂle jen ¹poplatekª) vznikajõÂcõÂ na jejõÂm uÂzemõÂ.
Poplatek nelze stanovit soucÏasneÏ s mõÂstnõÂm poplatkem
za provoz systeÂmu shromazÏd'ovaÂnõÂ, sbeÏru, prÏepravy,
trÏõÂdeÏnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a odstranÏovaÂnõÂ komunaÂlnõÂch odpaduÊ
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.25a)
(2) PoplatnõÂkem je kazÏdaÂ fyzickaÂ osoba, prÏi jejõÂzÏ
cÏinnosti vznikaÂ komunaÂlnõÂ odpad. PlaÂtcem poplatku je
vlastnõÂk nemovitosti, kde vznikaÂ komunaÂlnõÂ odpad.
Jde-li o budovu, ve ktereÂ vzniklo spolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ
jednotek podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona, je plaÂtcem toto spolecÏenstvõÂ. PlaÂtce poplatek rozuÂcÏtuje na jednotliveÂ poplatnõÂky.

(3) SpraÂvu poplatku vykonaÂvaÂ obec, kteraÂ ho ve
sveÂm uÂzemnõÂm obvodu zavedla.
(4) NeuhradõÂ-li poplatnõÂk plaÂtci poplatek vcÏas
nebo ve spraÂvneÂ vyÂsÏi, oznaÂmõÂ plaÂtce tuto skutecÏnost
obci, kteraÂ na zaÂkladeÏ toho vymeÏrÏõÂ poplatek platebnõÂm
vyÂmeÏrem.
(5) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe poplatku se stanovõÂ podle
prÏedpoklaÂdanyÂch opraÂvneÏnyÂch naÂkladuÊ obce vyplyÂvajõÂcõÂch z rezÏimu naklaÂdaÂnõÂ s komunaÂlnõÂm odpadem rozvrzÏenyÂch na jednotliveÂ poplatnõÂky podle pocÏtu a objemu naÂdob urcÏenyÂch k odklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ prÏipadajõÂcõÂch na jednotliveÂ nemovitosti nebo podle pocÏtu uzÏivateluÊ bytuÊ a s ohledem na uÂrovenÏ trÏõÂdeÏnõÂ tohoto
odpadu. V poplatku mohou byÂt promõÂtnuty i naÂklady
spojeneÂ s pronaÂjmem naÂdob urcÏenyÂch k odklaÂdaÂnõÂ odpadu. Poplatek je prÏõÂjmem obce.
(6) Na rÏõÂzenõÂ ve veÏcech poplatkuÊ za komunaÂlnõÂ
odpad se vztahujõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy.25b)
DõÂ l 2
SbeÏr a vyÂkup odpaduÊ
§ 18
Povinnosti prÏi sbeÏru a vyÂkupu odpaduÊ
(1) Provozovatel zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru nebo vyÂkupu
odpaduÊ je povinen
a) zarÏazovat odpady podle druhuÊ a kategoriõÂ podle
§ 5 a 6,
b) zajistit prÏednostnõÂ vyuzÏitõÂ odpaduÊ v souladu s § 11,
c) ustanovit odpadoveÂho hospodaÂrÏe za podmõÂnek
stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem podle § 15,
d) sebraneÂ nebo vykoupeneÂ odpady prÏevaÂdeÏt do
vlastnictvõÂ pouze osobeÏ opraÂvneÏneÂ k jejich prÏevzetõÂ podle § 12 odst. 3,
e) provozovat zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru nebo vyÂkupu odpaduÊ v souladu s jeho schvaÂlenyÂm provoznõÂm rÏaÂdem,
f) zverÏejnÏovat druhy sbõÂranyÂch nebo vykupovanyÂch
odpaduÊ a podmõÂnky jejich sbeÏru nebo vyÂkupu
a odebõÂrat nebo vykupovat zverÏejneÏneÂ druhy sbõÂranyÂch nebo vykupovanyÂch odpaduÊ za stanovenyÂch podmõÂnek,
g) oveÏrÏovat nebezpecÏneÂ vlastnosti odpaduÊ podle § 6
odst. 4 a naklaÂdat s nimi podle jejich skutecÏnyÂch
vlastnostõÂ,
h) sbõÂraneÂ nebo vykupovaneÂ odpady soustrÏed'ovat
utrÏõÂdeÏneÂ podle jednotlivyÂch druhuÊ a kategoriõÂ,

25

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 389/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

25a

) § 10b zaÂkona cÏ. 565/1990 Sb., o mõÂstnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

25b

) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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i) zabezpecÏit odpady prÏed nezÏaÂdoucõÂm znehodnocenõÂm, odcizenõÂm nebo uÂnikem,
j) veÂst pruÊbeÏzÏnou evidenci o odpadech a zpuÊsobech
naklaÂdaÂnõÂ s nimi, ohlasÏovat odpady a zasõÂlat prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu dalsÏõÂ uÂdaje v rozsahu
stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem vcÏetneÏ evidencõÂ a ohlasÏovaÂnõÂ PCB
a zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB a podleÂhajõÂcõÂch evidenci vymezenyÂch v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tõÂmto zaÂkonem nebo provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
k) umozÏnit kontrolnõÂm orgaÂnuÊm prÏõÂstup do objektuÊ,
prostoruÊ a zarÏõÂzenõÂ a na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit dokumentaci, poskytnout pravdiveÂ a uÂplneÂ informace
souvisejõÂcõÂ s naklaÂdaÂnõÂm s odpady.
(2) Pokud vzhledem k naÂsledneÂmu zpuÊsobu vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ odpaduÊ nenõÂ trÏõÂdeÏnõÂ nebo oddeÏleneÂ soustrÏed'ovaÂnõÂ odpaduÊ nutneÂ, muÊzÏe od neÏj provozovatel zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru nebo vyÂkupu odpaduÊ se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho krajskeÂho uÂrÏadu upustit.
(3) Provozovatel zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru nebo vyÂkupu
odpaduÊ provaÂdeÏjõÂcõÂ sbeÏr nebo vyÂkup odpaduÊ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem je povinen prÏi
odbeÏru nebo vyÂkupu teÏchto odpaduÊ veÂst evidenci osob,
od kteryÂch odpady odebral nebo vykoupil; k plneÏnõÂ
teÂto povinnosti je opraÂvneÏn vyzÏadovat k nahleÂdnutõÂ
jejich osobnõÂ pruÊkazy totozÏnosti. Bez oveÏrÏenõÂ totozÏnosti tento odpad neodebere ani nevykoupõÂ. PrÏi naklaÂdaÂnõÂ s osobnõÂmi uÂdaji fyzickyÂch osob postupuje provozovatel podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.26)
(4) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou seznam odpaduÊ, u nichzÏ je opraÂvneÏnaÂ osoba povinna prÏi jejich
odbeÏru nebo vyÂkupu veÂst evidenci osob, od kteryÂch
odpad odebrala nebo vykoupila.
DõÂ l 3
VyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ
§ 19
Povinnosti prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ
(1) Provozovatel zarÏõÂzenõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ je
povinen
a) ustanovit odpadoveÂho hospodaÂrÏe za podmõÂnek
stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem podle § 15,
b) zverÏejnÏovat seznam odpaduÊ, k jejichzÏ vyuzÏõÂvaÂnõÂ je
opraÂvneÏn,
c) provozovat zarÏõÂzenõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ v souladu
s jeho schvaÂlenyÂm provoznõÂm rÏaÂdem,
d) zabezpecÏit odpady prÏed nezÏaÂdoucõÂm znehodnocenõÂm, odcizenõÂm nebo uÂnikem,
e) veÂst pruÊbeÏzÏnou evidenci o odpadech a zpuÊsobech
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naklaÂdaÂnõÂ s nimi, ohlasÏovat odpady a zasõÂlat prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu dalsÏõÂ uÂdaje v rozsahu
stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem vcÏetneÏ evidencõÂ a ohlasÏovaÂnõÂ PCB
a zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB a podleÂhajõÂcõÂch evidenci vymezenyÂch v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tõÂmto zaÂkonem nebo provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
f) umozÏnit kontrolnõÂm orgaÂnuÊm prÏõÂstup do objektuÊ,
prostoruÊ a zarÏõÂzenõÂ, na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit dokumentaci a poskytnout pravdiveÂ a uÂplneÂ informace
souvisejõÂcõÂ s naklaÂdaÂnõÂm s odpady,
g) oveÏrÏovat nebezpecÏneÂ vlastnosti odpaduÊ podle § 6
odst. 4 a naklaÂdat s nimi podle jejich skutecÏnyÂch
vlastnostõÂ,
h) oznaÂmit bez zbytecÏneÂho odkladu prÏõÂslusÏneÂmu
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ neprÏõÂzniveÂ vlivy naklaÂdaÂnõÂ s odpady na zdravõÂ lidõÂ
nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, ktereÂ jsou v rozporu s vlivy
ocÏekaÂvanyÂmi nebo popsanyÂmi v provoznõÂm rÏaÂdu
zarÏõÂzenõÂ, nebo vlivy, ktereÂ prÏekracÏujõÂ stanoveneÂ
limitnõÂ hodnoty.
(2) Na provozovatele zarÏõÂzenõÂ podle § 14 odst. 2
se vztahujõÂ povinnosti uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. e)
a f).
(3) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem technickeÂ pozÏadavky a podmõÂnky pro vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ na povrchu tereÂnu (naprÏõÂklad k tereÂnnõÂm uÂpravaÂm, rekultivacõÂm).
DõÂ l 4
OdstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ
§ 20
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
Provozovatel zarÏõÂzenõÂ k odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ je
povinen
a) ustanovit odpadoveÂho hospodaÂrÏe za podmõÂnek
stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem podle § 15,
b) zverÏejnÏovat seznam odpaduÊ, k jejichzÏ odstranÏovaÂnõÂ je opraÂvneÏn,
c) provozovat zarÏõÂzenõÂ k odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ v souladu s jeho schvaÂlenyÂm provoznõÂm rÏaÂdem,
d) zabezpecÏit odpady prÏed nezÏaÂdoucõÂm znehodnocenõÂm, odcizenõÂm nebo uÂnikem,
e) veÂst pruÊbeÏzÏnou evidenci o odpadech a zpuÊsobech
naklaÂdaÂnõÂ s nimi, ohlasÏovat odpady a zasõÂlat prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu dalsÏõÂ uÂdaje v rozsahu
stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem vcÏetneÏ evidencõÂ a ohlasÏovaÂnõÂ PCB
a zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB a podleÂhajõÂcõÂch evi-

) ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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f)

g)

h)
i)

denci vymezenyÂch v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tõÂmto zaÂkonem nebo provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
odstranit odpady v mimorÏaÂdnyÂch prÏõÂpadech na
zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, je-li to nezbytneÂ z hlediska
ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a pokud je to pro
provozovatele technicky mozÏneÂ; naÂklady vznikleÂ
tõÂmto rozhodnutõÂm hradõÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, kteryÂ rozhodnutõÂ vydal; naÂhradu naÂkladuÊ takto vynalozÏenyÂch je povinna
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
uhradit osoba za odpad odpoveÏdnaÂ,
umozÏnit kontrolnõÂm orgaÂnuÊm prÏõÂstup do objektuÊ,
prostoruÊ a zarÏõÂzenõÂ, na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit dokumentaci a poskytnout pravdiveÂ a uÂplneÂ informace
souvisejõÂcõÂ s naklaÂdaÂnõÂm s odpady,
oveÏrÏovat nebezpecÏneÂ vlastnosti odpaduÊ podle § 6
odst. 4 a naklaÂdat s nimi podle jejich skutecÏnyÂch
vlastnostõÂ,
oznaÂmit bez zbytecÏneÂho odkladu prÏõÂslusÏneÂmu
obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ neprÏõÂzniveÂ vlivy naklaÂdaÂnõÂ s odpady na zdravõÂ lidõÂ
nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, ktereÂ jsou v rozporu s vlivy
ocÏekaÂvanyÂmi nebo popsanyÂmi v provoznõÂm rÏaÂdu
zarÏõÂzenõÂ, nebo vlivy, ktereÂ prÏekracÏujõÂ stanoveneÂ
limitnõÂ hodnoty.
§ 21
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro sklaÂdkovaÂnõÂ odpaduÊ

a)

b)

c)
d)

(1) Provozovatel sklaÂdky odpaduÊ je daÂle povinen
prÏed zahaÂjenõÂm provozu sklaÂdky prokaÂzat, zÏe
nemaÂ dluhy vuÊcÏi mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu
uÂrÏadu a zÏe zrÏõÂdil zvlaÂsÏtnõÂ uÂcÏet podle § 50 prÏi provozovaÂnõÂ sklaÂdky vytvaÂrÏet a veÂst financÏnõÂ rezervu
na rekultivaci, zajisÏteÏnõÂ peÂcÏe o sklaÂdku a asanaci
po ukoncÏenõÂ jejõÂho provozu v rozsahu stanoveneÂm
tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy,
zabezpecÏit po ukoncÏenõÂ provozu sklaÂdky jejõÂ asanaci, rekultivaci a naÂslednou peÂcÏi a zamezit negativnõÂmu vlivu sklaÂdky na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ; tyto
cÏinnosti zajisÏt'ovat z vlastnõÂch prostrÏedkuÊ a prostrÏedkuÊ financÏnõÂ rezervy po dobu nejmeÂneÏ 30 let,
vybõÂrat poplatky za ulozÏenõÂ odpaduÊ na sklaÂdku,
odvaÂdeÏt je prÏõÂjemci poplatku a informovat prÏõÂjemce poplatku o dluzÏnyÂch poplatcõÂch,
archivovat evidenci ulozÏenyÂch odpaduÊ po celou
dobu provozu sklaÂdky a naÂsledneÂ peÂcÏe o sklaÂdku
podle põÂsmene b).
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(2) UmõÂsteÏnõÂ a technickeÂ provedenõÂ sklaÂdky odpaduÊ musõÂ zajistit ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ po celou dobu provozu sklaÂdky i po jeho ukoncÏenõÂ a podmõÂnky pro rekultivaci sklaÂdky a naÂsledneÂ vyuzÏitõÂ
sklaÂdkoveÂho prostoru v souladu se schvaÂlenou uÂzemneÏ
plaÂnovacõÂ dokumentacõÂ.27)
(3) Odpady lze uklaÂdat pouze na sklaÂdky, ktereÂ
svyÂm technickyÂm provedenõÂm splnÏujõÂ pozÏadavky pro
uklaÂdaÂnõÂ teÏchto odpaduÊ. RozhodujõÂcõÂm hlediskem pro
uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ na sklaÂdky je jejich slozÏenõÂ, mõÂsitelnost, nebezpecÏneÂ vlastnosti a obsah sÏkodlivyÂch laÂtek ve
vodneÂm vyÂluhu.
(4) Na sklaÂdky je zakaÂzaÂno uklaÂdat odpady stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, odpady, ktereÂ
mohou mõÂt prÏi jejich smõÂsenõÂ negativnõÂ vliv na zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ, a neupraveneÂ odpady, s vyÂjimkou odpaduÊ
stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, a odpaduÊ,
u nichzÏ ani uÂpravou nelze dosaÂhnout snõÂzÏenõÂ jejich objemu nebo snõÂzÏenõÂ nebo odstraneÏnõÂ jejich nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ.
(5) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) seznam odpaduÊ, ktereÂ je zakaÂzaÂno uklaÂdat na
sklaÂdku, prÏõÂpadneÏ ktereÂ lze uklaÂdat na sklaÂdku
pouze za urcÏityÂch podmõÂnek,
b) technickeÂ pozÏadavky na sklaÂdky a podmõÂnky jejich provozu,
c) zpuÊsob hodnocenõÂ odpaduÊ podle vyluhovatelnosti
a mõÂsitelnosti.
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro spalovaÂnõÂ odpaduÊ
§ 22
(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy o ochraneÏ
ovzdusÏõÂ28) a o hospodarÏenõÂ energiõÂ.29)
(2) TechnickeÂ pozÏadavky pro naklaÂdaÂnõÂ s odpady
vzniklyÂmi prÏi spalovaÂnõÂ nebezpecÏneÂho odpadu ve spalovnaÂch stanovõÂ ministerstvo vyhlaÂsÏkou.
§ 23
(1) Za energetickeÂ vyuzÏitõÂ odpaduÊ se spalovaÂnõÂ
odpaduÊ povazÏuje pouze tehdy, jestlizÏe
a) pouzÏityÂ odpad nepotrÏebuje po vlastnõÂm zapaÂlenõÂ
ke spalovaÂnõÂ podpuÊrneÂ palivo a vznikajõÂcõÂ teplo se
pouzÏije pro potrÏebu vlastnõÂ nebo dalsÏõÂch osob,
nebo
b) odpad se pouzÏije jako palivo nebo jako prÏõÂdavneÂ
palivo v zarÏõÂzenõÂch na vyÂrobu energie nebo mate-

) § 8 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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) ZaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 389/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
29
) ZaÂkon cÏ. 406/2000 Sb., o hospodarÏenõÂ energiõÂ.
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riaÂluÊ za podmõÂnek stanovenyÂch praÂvnõÂmi prÏedpisy
o ochraneÏ ovzdusÏõÂ.
(2) Spalovny odpaduÊ, u nichzÏ nejsou splneÏny
podmõÂnky spalovaÂnõÂ uvedeneÂ v odstavci 1, jsou zarÏõÂzenõÂmi k odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ.
DõÂ l 5
PrÏeprava odpaduÊ
§ 24
Povinnosti prÏi prÏepraveÏ odpaduÊ
(1) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ zuÂcÏastneÏneÂ na prÏepraveÏ odpaduÊ jsou povinny
a) zabezpecÏit prÏepravu odpaduÊ v souladu s pozÏadavky stanovenyÂmi ve zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisech,30)
b) na vyzÏaÂdaÂnõÂ kontrolnõÂch orgaÂnuÊ prÏedlozÏit dokumentaci a poskytnout pravdiveÂ a uÂplneÂ informace
souvisejõÂcõÂ s prÏepravou odpaduÊ,
c) prÏi prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ veÂst evidenci
a ohlasÏovat prÏepravovaneÂ nebezpecÏneÂ odpady
v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

f) odpady azbestu,
g) autovraky,
h) elektrickaÂ a elektronickaÂ zarÏõÂzenõÂ.
(2) Na puÊvodce vybranyÂch odpaduÊ a opraÂvneÏneÂ
osoby, ktereÂ naklaÂdajõÂ s vybranyÂmi odpady, se vztahujõÂ
povinnosti puÊvodcuÊ a opraÂvneÏnyÂch osob, pokud daÂle
nenõÂ stanoveno jinak.
(3) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ, ktereÂ naklaÂdajõÂ s vybranyÂmi vyÂrobky
nebo odpady nebo provozujõÂ vybranaÂ zarÏõÂzenõÂ, jsou
povinny poskytovat spraÂvnõÂm uÂrÏaduÊm vykonaÂvajõÂcõÂm
puÊsobnost na uÂseku odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ podle
cÏaÂsti jedenaÂcteÂ na jejich zÏaÂdost vesÏkereÂ a pravdiveÂ informace tyÂkajõÂcõÂ se naklaÂdaÂnõÂ s vybranyÂmi vyÂrobky,
vybranyÂmi odpady a informace tyÂkajõÂcõÂ se provozu vybranyÂch zarÏõÂzenõÂ.
HLAVA I I
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ
PRO VYBRANEÂ VYÂROBKY,
Ï IÂZENIÂ
VYBRANEÂ ODPADY A VYBRANAÂ ZAR
DõÂ l 1
PCB

(2) Dopravce, kteryÂ nenõÂ zaÂrovenÏ osobou opraÂvneÏnou k prÏevzetõÂ odpaduÊ do sveÂho vlastnictvõÂ podle
§ 12 odst. 3, nesmõÂ prÏevzõÂt odpady do sveÂho vlastnictvõÂ.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Â DA
Â NIÂ
Ï I NAKLA
POVINNOSTI PR
Â
Â
S VYBRANYMI VYROBKY,
VYBRANYÂMI ODPADY
Ï IÂZENIÂMI
A VYBRANYÂMI ZAR
H L AVA I
Â USTANOVENIÂ
SPOLECÏNA

§ 26
a)

b)
c)

§ 25
(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se vybranyÂmi vyÂrobky, vybranyÂmi odpady a vybranyÂmi zarÏõÂzenõÂmi rozumõÂ
a) PCB vymezeneÂ v § 26 a zarÏõÂzenõÂ je obsahujõÂcõÂ,
b) odpadnõÂ oleje,
c) baterie a akumulaÂtory,
d) kaly z cÏistõÂren odpadnõÂch vod,
e) odpady z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho,

30

Strana 1071

d)

Pro uÂcÏely teÂto cÏaÂsti zaÂkona se rozumõÂ
PCB ± polychlorovaneÂ bifenyly, polychlorovaneÂ
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan, vesÏkereÂ smeÏsi obsahujõÂcõÂ jednu nebo
võÂce z uvedenyÂch laÂtek v celkoveÂ koncentraci
teÏchto laÂtek vysÏsÏõÂ nezÏ 50 mg/kg,
zarÏõÂzenõÂm obsahujõÂcõÂm PCB ± kazÏdeÂ zarÏõÂzenõÂ,
ktereÂ obsahuje nebo obsahovalo PCB a nebylo
dekontaminovaÂno,
zarÏõÂzenõÂm obsahujõÂcõÂm PCB a podleÂhajõÂcõÂm evidenci ± zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂ PCB [põÂsm. b)] s celkovyÂm objemem naÂplneÏ PCB võÂce nezÏ 5 litruÊ,
zarÏõÂzenõÂmi, kteraÂ mohou obsahovat PCB a podleÂhajõÂcõÂmi evidenci ± olejoveÂ transformaÂtory, kondenzaÂtory s kapalnyÂm dielektrikem, rezistory,
indukcÏnõÂ cõÂvky a dalsÏõÂ elektrotechnickaÂ zarÏõÂzenõÂ
plneÏnaÂ elektroizolacÏnõÂ kapalinou, hydraulickaÂ
duÊlnõÂ zarÏõÂzenõÂ, vakuovaÂ cÏerpadla, pruÊmyslovaÂ zarÏõÂzenõÂ s ohrÏevem teplonosnou kapalinou (duplikaÂtory, obalovny silnicÏnõÂ drti a podobneÏ) nebo cÏaÂsti
teÏchto zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 5 litruÊ kapalin,

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, EvropskaÂ dohoda o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopraveÏ nebezÏ aÂd pro mezinaÂrodnõÂ zÏeleznicÏnõÂ
pecÏnyÂch veÏcõÂ ± ADR (ZÏeneva 1957), vyhlaÂsÏenaÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ pod cÏ. 64/1987 Sb., R
dopravu nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ (RID).

Strana 1072

CÏaÂstka 33

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 106 / 2005

e) zarÏõÂzenõÂm bez PCB ± zarÏõÂzenõÂ dle põÂsmene b),
ktereÂ bylo uÂspeÏsÏneÏ dekontaminovaÂno a zarÏõÂzenõÂ
dle põÂsm. d), u neÏhozÏ byla prokaÂzaÂna neprÏõÂtomnost PCB dle § 27 odst. 8 põÂsm. c),
f) dekontaminacõÂ ± vesÏkereÂ postupy, ktereÂ umozÏnõÂ,
aby zarÏõÂzenõÂ, objekty a materiaÂly obsahujõÂcõÂ PCB
mohly byÂt po prokaÂzaÂnõÂ neprÏõÂtomnosti PCB zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem znovu pouzÏõÂvaÂny, recyklovaÂny nebo odstraneÏny. DekontaminacõÂ muÊzÏe byÂt i naÂhrada PCB
jinyÂmi vhodnyÂmi laÂtkami neobsahujõÂcõÂmi PCB,
g) odstranÏovaÂnõÂm PCB ± zpuÊsoby odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ uvedeneÂ pod koÂdy D8, D9, D10, D12 a D15
prÏõÂlohy cÏ. 4 k tomuto zaÂkonu.
§ 27
Povinnosti prÏi naklaÂdaÂnõÂ s PCB, odpady PCB
a zarÏõÂzenõÂmi obsahujõÂcõÂmi PCB
(1) VlastnõÂci odpaduÊ PCB jsou povinni je odstranit a vlastnõÂci, poprÏõÂpadeÏ provozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB a podleÂhajõÂcõÂch evidenci a zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ
mohou obsahovat PCB a podleÂhajõÂ evidenci jsou povinni tato zarÏõÂzenõÂ dekontaminovat nebo odstranit
v souladu s tõÂmto zaÂkonem v nejkratsÏõÂ mozÏneÂ dobeÏ,
nejpozdeÏji vsÏak do konce roku 2010, pokud neprokaÂzÏõÂ,
zÏe zarÏõÂzenõÂ neobsahuje PCB. TransformaÂtory, jejichzÏ
provoznõÂ kapalina obsahuje 50 ± 500 mg/kg PCB mohou jejich vlastnõÂci, poprÏõÂpadeÏ provozovateleÂ dekontaminovat nebo odstranit azÏ na konci jejich zÏivotnosti.
(2) ZõÂskaÂvaÂnõÂ PCB z jinyÂch laÂtek za uÂcÏelem jejich
opeÏtovneÂho pouzÏitõÂ je zakaÂzaÂno.
(3) OdstranÏovaÂnõÂ PCB je mozÏneÂ pouze v zarÏõÂzenõÂch k tomu urcÏenyÂch.
(4) ProvozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB
a podleÂhajõÂcõÂch evidenci jsou povinni oznacÏovat tato
zarÏõÂzenõÂ, vcÏetneÏ objektuÊ, kde jsou tato zarÏõÂzenõÂ umõÂsteÏna, zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem. ProvozovateleÂ dekontaminovanyÂch zarÏõÂzenõÂ jsou povinni oznacÏovat tato zarÏõÂzenõÂ zpuÊsobem
stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(5) ProvozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB
a podleÂhajõÂcõÂch evidenci nesmeÏjõÂ tato zarÏõÂzenõÂ doplnÏovat PCB. Do doby vyrÏazenõÂ z provozu mohou tato
zarÏõÂzenõÂ pouze udrzÏovat tak, aby PCB, ktereÂ jsou v nich
obsazÏeny, vyhovovaly technickyÂm normaÂm, aby zarÏõÂzenõÂ byla v dobreÂm provoznõÂm stavu a aby nedochaÂzelo k uÂniku jejich naÂplneÏ.
(6) ZarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂ PCB, ktereÂ nepodleÂhaÂ evidenci a ktereÂ je soucÏaÂstõÂ jineÂho zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ je vyrÏazovaÂno z provozu, musõÂ byÂt z neÏj, pokud je to proveditelneÂ, vyjmuto a odstraneÏno v souladu se zaÂkonem
a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(7) Pokud provozovateleÂ nebo vlastnõÂci zarÏõÂzenõÂ,
kteraÂ mohou obsahovat PCB [§ 26 põÂsm. d)], stanove-

nyÂm zpuÊsobem ministerstvu prokaÂzÏõÂ, zÏe jejich zarÏõÂzenõÂ
neobsahujõÂ PCB, nemusõÂ povinnosti uvedeneÂ v odstavcõÂch 1, 4 a 5 plnit. ZpuÊsob prokaÂzaÂnõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
(8) Ministerstvo v dohodeÏ s Ministerstvem zdravotnictvõÂ stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) podmõÂnky pro dekontaminaci, technickeÂ pozÏadavky na naklaÂdaÂnõÂ s PCB a technickeÂ pozÏadavky
na zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂ PCB vcÏetneÏ opatrÏenõÂ na
ochranu zdravõÂ lidõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
b) rozhodcÏõÂ metody pro stanovenõÂ celkoveÂ koncentrace PCB v laÂtkaÂch, ktereÂ je obsahujõÂ,
c) podrobnosti zpuÊsobu prokazovaÂnõÂ neprÏõÂtomnosti
PCB, a
d) zpuÊsob oznacÏovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB
a podleÂhajõÂcõÂch evidenci a zpuÊsob oznacÏovaÂnõÂ
dekontaminovanyÂch zarÏõÂzenõÂ.
DõÂ l 2
OdpadnõÂ oleje
§ 28
Pro uÂcÏely teÂto cÏaÂsti zaÂkona se rozumõÂ
a) odpadnõÂmi oleji ± jakeÂkoliv mineraÂlnõÂ nebo syntetickeÂ mazacõÂ nebo pruÊmysloveÂ oleje, ktereÂ se staly
nevhodnyÂmi pro pouzÏitõÂ, pro ktereÂ byly puÊvodneÏ
zamyÂsÏleny, zejmeÂna upotrÏebeneÂ oleje ze spalovacõÂch motoruÊ a prÏevodoveÂ oleje a rovneÏzÏ mineraÂlnõÂ
nebo syntetickeÂ mazacõÂ oleje, oleje pro turbõÂny
a hydraulickeÂ oleje,
b) prÏepracovaÂnõÂm odpadnõÂch olejuÊ ± cÏinnosti zameÏrÏeneÂ k tomu, aby umozÏnily vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpadnõÂch
olejuÊ, tj. jejich regeneraci nebo spalovaÂnõÂ,
c) regeneracõÂ odpadnõÂch olejuÊ ± jakyÂkoliv proces,
kteryÂm je mozÏno vyrobit zaÂkladoveÂ oleje rafinacõÂ
odpadnõÂch olejuÊ, zejmeÂna odstraneÏnõÂm kontaminujõÂcõÂch slozÏek, oxidacÏnõÂch produktuÊ a aditiv obsazÏenyÂch v takovyÂch olejõÂch,
d) spalovaÂnõÂm odpadnõÂch olejuÊ ± pouze jejich energetickeÂ vyuzÏitõÂ jako paliva podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
§ 29
Povinnosti prÏi naklaÂdaÂnõÂ s odpadnõÂmi oleji
(1) PuÊvodce odpadnõÂch olejuÊ a opraÂvneÏnaÂ osoba,
kteraÂ naklaÂdaÂ s odpadnõÂmi oleji, jsou povinni
a) zajistit prÏednostneÏ regeneraci odpadnõÂch olejuÊ,
b) zajistit spalovaÂnõÂ odpadnõÂch olejuÊ v souladu s pozÏadavky § 22 a 23, pokud regenerace nenõÂ mozÏnaÂ,
c) zajistit skladovaÂnõÂ nebo odstraneÏnõÂ odpadnõÂch
olejuÊ v souladu s pozÏadavky tohoto zaÂkona a dalsÏõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, pokud regenerace ani spalovaÂnõÂ nenõÂ mozÏneÂ z technickyÂch duÊvoduÊ,
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d) zajistit, aby beÏhem naklaÂdaÂnõÂ s odpadnõÂmi oleji
nebyly tyto oleje vzaÂjemneÏ mõÂchaÂny nebo smõÂchaÂny s laÂtkami obsahujõÂcõÂmi PCB ani s jinyÂmi
nebezpecÏnyÂmi odpady.
(2) Ke splneÏnõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1
põÂsm. a) azÏ c) muÊzÏe puÊvodce nebo opraÂvneÏnaÂ osoba
vyuzÏõÂt systeÂmu zpeÏtneÂho odbeÏru podle cÏaÂsti paÂteÂ.
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tory, jsou povinni informovat spotrÏebitele o nebezpecÏõÂch spojenyÂch s protipraÂvnõÂm odstranÏovaÂnõÂm upotrÏebenyÂch bateriõÂ a akumulaÂtoruÊ.
(5) Je zakaÂzaÂno vyraÂbeÏt a dovaÂzÏet baterie a akumulaÂtory, ktereÂ obsahujõÂ võÂce nezÏ 0,0005 hmotn. %
rtuti, vcÏetneÏ prÏõÂpaduÊ, kdy jsou tyto baterie a akumulaÂtory zabudovaÂny do zarÏõÂzenõÂ.

(3) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou technickeÂ pozÏadavky na naklaÂdaÂnõÂ s odpadnõÂmi oleji.

(6) ZaÂkaz uvedenyÂ v odstavci 5 se nevztahuje na
knoflõÂkoveÂ cÏlaÂnky a baterie sestaveneÂ z knoflõÂkovyÂch
cÏlaÂnkuÊ, jejichzÏ obsah rtuti neprÏevysÏuje 2 hmotn. %.

DõÂ l 3
Baterie a akumulaÂtory

(7) Dovozce maÂ povinnost skutecÏnosti uvedeneÂ
v odstavcõÂch 5 a 6 prokaÂzat celnõÂmu uÂrÏadu prÏedlozÏenõÂm
dokladu podle odstavce 8.

§ 30

(8) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou technickeÂ pozÏadavky na naklaÂdaÂnõÂ s bateriemi a akumulaÂtory
a formu a obsah dokladu, kteryÂ osveÏdcÏuje splneÏnõÂ podmõÂnek a kriteÂriõÂ uvedenyÂch v odstavcõÂch 5 a 6.

Pro uÂcÏely teÂto cÏaÂsti zaÂkona se rozumõÂ
a) bateriemi nebo akumulaÂtory ± zdroje elektrickeÂ
energie generovaneÂ prÏõÂmou prÏemeÏnou chemickeÂ
energie, ktereÂ se sklaÂdajõÂ z jedneÂ cÏi neÏkolika bateriõÂ
nebo cÏlaÂnkuÊ,
b) upotrÏebenyÂmi bateriemi nebo akumulaÂtory ± baterie nebo akumulaÂtory, ktereÂ nejsou opakovaneÏ
pouzÏitelneÂ a jsou urcÏeny k regeneraci nebo k odstraneÏnõÂ.
§ 31
Povinnosti prÏi naklaÂdaÂnõÂ s bateriemi a akumulaÂtory
(1) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ, ktereÂ naklaÂdajõÂ s alkalickyÂmi manganovyÂmi bateriemi obsahujõÂcõÂmi võÂce nezÏ 0,025 hmotn. % rtuti
nebo s bateriemi nebo akumulaÂtory, ktereÂ obsahujõÂ
a) võÂce nezÏ 0,0005 hmotn. % rtuti s vyÂjimkou alkalickyÂch manganovyÂch bateriõÂ, nebo
b) võÂce nezÏ 25 mg rtuti na cÏlaÂnek s vyÂjimkou alkalickyÂch manganovyÂch bateriõÂ, nebo
c) võÂce nezÏ 0,025 hmotn. % kadmia, nebo
d) võÂce nezÏ 0,4 hmotn. % olova,
jsou povinny zajistit jejich oddeÏleneÂ shromazÏd'ovaÂnõÂ,
soustrÏed'ovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ a odstraneÏnõÂ.
(2) VyÂrobci a dovozci jsou povinni oznacÏovat baterie, akumulaÂtory a zarÏõÂzenõÂ, do nichzÏ jsou baterie
nebo akumulaÂtory zabudovaÂny, uÂdaji tyÂkajõÂcõÂmi se
mozÏnostõÂ jejich zpeÏtneÂho odbeÏru a obsahu teÏzÏkyÂch
kovuÊ v nich obsazÏenyÂch.
(3) VyÂrobci a dovozci zarÏõÂzenõÂ, ve ktereÂm jsou zabudovaÂny, prÏõÂpadneÏ vyzÏadujõÂ zabudovaÂnõÂ baterie nebo
akumulaÂtory, jsou povinni zajistit, aby spotrÏebitel
mohl baterie nebo akumulaÂtory po upotrÏebenõÂ snadno
vyjmout. Pokud zarÏõÂzenõÂ neumozÏnÏuje snadneÂ vyjmutõÂ
bateriõÂ nebo akumulaÂtoruÊ, musõÂ byÂt k zarÏõÂzenõÂ prÏipojen
naÂvod pro spotrÏebitele na jejich bezpecÏneÂ vyjmutõÂ.
(4) VyÂrobci a dovozci bateriõÂ nebo akumulaÂtoruÊ
nebo zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ obsahujõÂ baterie nebo akumulaÂ-

DõÂ l 4
Kaly z cÏistõÂren odpadnõÂch vod
§ 32
Pro uÂcÏely teÂto cÏaÂsti zaÂkona se rozumõÂ
a) kalem
1. kal z cÏistõÂren odpadnõÂch vod zpracovaÂvajõÂcõÂch
meÏstskeÂ odpadnõÂ vody nebo odpadnõÂ vody
z domaÂcnostõÂ a z jinyÂch cÏistõÂren odpadnõÂch
vod, ktereÂ zpracovaÂvajõÂ odpadnõÂ vody stejneÂho
slozÏenõÂ jako meÏstskeÂ odpadnõÂ vody a odpadnõÂ
vody z domaÂcnostõÂ,
2. kal ze septikuÊ a jinyÂch podobnyÂch zarÏõÂzenõÂ,
3. kal z cÏistõÂren odpadnõÂch vod vyÂsÏe neuvedenyÂch,
b) upravenyÂm kalem ± kal, kteryÂ byl podroben biologickeÂ, chemickeÂ nebo tepelneÂ uÂpraveÏ, dlouhodobeÂmu skladovaÂnõÂ nebo jakeÂmukoliv jineÂmu vhodneÂmu procesu tak, zÏe se vyÂznamneÏ snõÂzÏõÂ obsah
patogennõÂch organismuÊ v kalech, a tõÂm zdravotnõÂ
riziko spojeneÂ s jeho aplikacõÂ,
c) pouzÏitõÂm kalu ± zapracovaÂnõÂ kalu do puÊdy,
d) programem pouzÏitõÂ kaluÊ ± dokumentace zpracovanaÂ v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem.
§ 33
Povinnosti prÏi pouzÏõÂvaÂnõÂ kaluÊ
(1) PraÂvnickaÂ osoba a fyzickaÂ osoba, kteraÂ uzÏõÂvaÂ
puÊdu, je povinna pouzÏõÂvat pouze upraveneÂ kaly s ohledem na nutricÏnõÂ potrÏeby rostlin, za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a v souladu s programem pouzÏitõÂ kaluÊ stanovenyÂm puÊvodcem kaluÊ tak, aby pouzÏitõÂm kaluÊ nebyla zhorsÏena
kvalita puÊdy a kvalita povrchovyÂch a podzemnõÂch vod.
(2) PuÊvodce kaluÊ je povinen stanovit program
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pouzÏitõÂ kaluÊ a v tomto programu dolozÏit splneÏnõÂ podmõÂnek pouzÏitõÂ kaluÊ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. Program pouzÏitõÂ kaluÊ je
povinen prÏedat osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

(3) PouzÏitõÂ kaluÊ je zakaÂzaÂno
na zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ chraÂneÏnyÂch
uÂzemõÂ prÏõÂrody a krajiny podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,31)
na lesnõÂch porostnõÂch puÊdaÂch beÏzÏneÏ vyuzÏõÂvanyÂch
klasickou lesnõÂ peÏstebnõÂ cÏinnostõÂ,
v paÂsmu ochrany vodnõÂch zdrojuÊ, na zamokrÏenyÂch a zaplavovanyÂch puÊdaÂch,
na trvalyÂch traÂvnõÂch porostech a traÂvnõÂch porostech na orneÂ puÊdeÏ v pruÊbeÏhu vegetacÏnõÂho obdobõÂ
azÏ do poslednõÂ secÏe,
v intenzivnõÂch plodõÂcõÂch ovocnyÂch vyÂsadbaÂch,
na pozemcõÂch vyuzÏõÂvanyÂch k peÏstovaÂnõÂ polnõÂch
zelenin v roce jejich peÏstovaÂnõÂ a v roce prÏedchaÂzejõÂcõÂm,
v pruÊbeÏhu vegetace prÏi peÏstovaÂnõÂ põÂcnin, kukurÏice
a prÏi peÏstovaÂnõÂ cukroveÂ rÏepy s vyuzÏitõÂm chraÂstu ke
krmenõÂ,
jestlizÏe z puÊdnõÂch rozboruÊ vyplyne, zÏe obsah vybranyÂch rizikovyÂch laÂtek v pruÊmeÏrneÂm vzorku
prÏekracÏuje jednu z hodnot stanovenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu,
na puÊdaÂch s hodnotou vyÂmeÏnneÂ puÊdnõÂ reakce nizÏsÏõÂ nezÏ pH 5,6,
na plochaÂch, ktereÂ jsou vyuzÏõÂvaneÂ k rekreaci
a sportu, a verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch prostranstvõÂch,
nebo
jestlizÏe kaly nesplnÏujõÂ mikrobiologickaÂ kriteÂria
danaÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. PouzÏitõÂ mikrobiaÂlneÏ kontaminovanyÂch kaluÊ muÊzÏe byÂt provedeno pouze po prokaÂzaneÂ hygienizaci kaluÊ.

(4) Ministerstvo ve spolupraÂci s Ministerstvem
zemeÏdeÏlstvõÂ a Ministerstvem zdravotnictvõÂ stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) technickeÂ podmõÂnky pouzÏitõÂ upravenyÂch kaluÊ na
zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ,
b) meznõÂ hodnoty koncentracõÂ vybranyÂch rizikovyÂch
laÂtek v puÊdeÏ,
c) meznõÂ hodnoty koncentracõÂ teÏzÏkyÂch kovuÊ, ktereÂ
mohou byÂt prÏidaÂny do zemeÏdeÏlskeÂ puÊdy za 10 let,
d) meznõÂ hodnoty koncentracõÂ vybranyÂch rizikovyÂch
laÂtek v kalech pro pouzÏitõÂ na zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ,
e) mikrobiologickaÂ kriteÂria pro pouzÏitõÂ kaluÊ,

31
8a
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f) postupy analyÂzy kaluÊ a puÊdy, vcÏetneÏ metod odbeÏru vzorkuÊ,
g) obsah programu pouzÏitõÂ kaluÊ.
DõÂ l 5
Odpady z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho
§ 34
Povinnosti prÏi naklaÂdaÂnõÂ s odpady
z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho
(1) PuÊvodce odpaduÊ z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho,
kteryÂ zpracovaÂvaÂ plaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ, je
povinen do tohoto plaÂnu zapracovat i zpuÊsob rÏesÏenõÂ
omezovaÂnõÂ emisõÂ sÏkodlivyÂch laÂtek do ovzdusÏõÂ,8) zpuÊsob omezovaÂnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch
vod, vcÏetneÏ zpuÊsobu uÂcÏinneÂho cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod,
a zpuÊsob monitorovaÂnõÂ slozÏek zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
(2) Souhlas k naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady
z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn verÏejneÂ
spraÂvy neudeÏlõÂ, pokud posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ8a) prokaÂzÏe bezprostrÏednõÂ nebo prÏedpoklaÂdaÂ
pozdeÏjsÏõÂ sÏkodliveÂ uÂcÏinky vyÂroby na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.
PrÏi zvyÂsÏenõÂ vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho o võÂce nezÏ 15 tisõÂc tun rocÏneÏ je puÊvodce odpaduÊ z teÂto vyÂroby povinen
zpracovat novyÂ plaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ a pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad o novyÂ souhlas k naklaÂdaÂnõÂ
s odpady z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho, prÏõÂpadneÏ o novyÂ
souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ nebo odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho.
(3) VyÂrobce oxidu titanicÏiteÂho je povinen sledovat
stanoveneÂ ukazatele pro vypousÏteÏneÂ odpadnõÂ vody
a ukazatele pro emise znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek do ovzdusÏõÂ
zpuÊsobem a v rozsahu stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem a plaÂnem odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ a ohlasÏovat je prÏõÂslusÏneÂmu krajskeÂmu uÂrÏadu s cÏetnostõÂ stanovenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(4) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou pozÏadavky na
naklaÂdaÂnõÂ s odpady z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho a pozÏadavky na monitorovaÂnõÂ slozÏek zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
DõÂ l 6
Odpady z azbestu
§ 35
Povinnosti prÏi naklaÂdaÂnõÂ s odpady z azbestu
(1) PuÊvodce odpaduÊ obsahujõÂcõÂch azbest a opraÂvneÏnaÂ osoba, kteraÂ naklaÂdaÂ s odpady obsahujõÂcõÂmi
azbest, jsou povinni zajistit, aby prÏi tomto naklaÂdaÂnõÂ

) ZaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 100/2001 Sb., o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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nebyla z odpaduÊ do ovzdusÏõÂ uvolnÏovaÂna azbestovaÂ
vlaÂkna nebo azbestovyÂ prach a aby nedosÏlo k rozlitõÂ
kapalin obsahujõÂcõÂch azbestovaÂ vlaÂkna.
(2) Odpady obsahujõÂcõÂ azbestovaÂ vlaÂkna nebo azbestovyÂ prach lze uklaÂdat pouze na sklaÂdky k tomu
urcÏeneÂ. Odpady musõÂ byÂt upraveny, zabaleny, prÏõÂpadneÏ
po ulozÏenõÂ na sklaÂdku okamzÏiteÏ zakryty. Provozovatel
sklaÂdky je povinen zajistit, aby se cÏaÂstice azbestu nemohly uvolnÏovat do ovzdusÏõÂ.
(3) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem pozÏadavky na uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ z azbestu
na sklaÂdky.
DõÂ l 7
Autovraky
§ 36
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
autovrakem ± kazÏdeÂ uÂplneÂ nebo neuÂplneÂ motoroveÂ vozidlo, ktereÂ bylo urcÏeno k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch pro prÏepravu osob, zvõÂrÏat
nebo veÏcõÂ (daÂle jen ¹vozidloª) a stalo se odpadem
podle § 3,
vybranyÂm autovrakem ± kazÏdeÂ uÂplneÂ nebo neuÂplneÂ motoroveÂ vozidlo vymezeneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem31a) jako vozidlo kategorie M1
nebo N1 anebo trÏõÂkoloveÂ motoroveÂ vozidlo31b)
s vyÂjimkou motoroveÂ trÏõÂkolky31b) (daÂle jen ¹vybraneÂ vozidloª), ktereÂ se stalo odpadem podle § 3,
vyÂrobcem ± konecÏnyÂ vyÂrobce vozidla, kteryÂ jej
uvedl v CÏeskeÂ republice na trh, poprÏõÂpadeÏ jeho
praÂvnõÂ naÂstupce,
individuaÂlnõÂm dovozcem ± dovozce vozidla, kteryÂ
nenõÂ akreditovanyÂm dovozcem,
opeÏtovnyÂm pouzÏitõÂm ± pouzÏitõÂ cÏaÂstõÂ autovrakuÊ
bez jejich prÏepracovaÂnõÂ ke stejneÂmu uÂcÏelu, pro
kteryÂ byly puÊvodneÏ urcÏeny,
zpracovaÂnõÂm ± operace provaÂdeÏneÂ po prÏevzetõÂ autovraku za uÂcÏelem odstraneÏnõÂ nebezpecÏnyÂch slozÏek autovraku, demontaÂzÏ, rozrÏezaÂnõÂ, drcenõÂ (sÏreÂdrovaÂnõÂ), prÏõÂprava na odstraneÏnõÂ nebo vyuzÏitõÂ odpadu z drcenõÂ a provaÂdeÏnõÂ vsÏech dalsÏõÂch operacõÂ
potrÏebnyÂch pro vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ autovraku a jeho cÏaÂstõÂ,
zpracovatelem autovraku ± praÂvnickaÂ nebo fy-
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zickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ, kteraÂ provaÂdõÂ
jednu cÏi võÂce operacõÂ podle põÂsmena f) na zaÂkladeÏ
souhlasu podle § 14 odst. 1.
§ 37
Povinnosti prÏi naklaÂdaÂnõÂ s autovraky
(1) KazÏdyÂ, kdo se zbavuje autovraku, je povinen
autovrak prÏedat pouze osobaÂm, ktereÂ jsou provozovateli zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru, vyÂkupu, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ
nebo odstranÏovaÂnõÂ autovrakuÊ.
(2) VlastnõÂk vozidla prÏed jeho prÏedaÂnõÂm podle
odstavce 1 je povinen umõÂstit vozidlo na mõÂsto, kde
neposÏkodõÂ nebo neohrozõÂ zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ ani nenarusÏõÂ estetickyÂ vzhled obce cÏi prÏõÂrody nebo krajiny.31c)
(3) Vozidlo umõÂsteÏneÂ v rozporu s odstavcem 2
(daÂle jen ¹opusÏteÏneÂ vozidloª), prÏemõÂstõÂ obecnõÂ uÂrÏad
po uplynutõÂ 2 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy se o teÂto skutecÏnosti dozveÏdeÏl na naÂklady jeho vlastnõÂka na vybraneÂ
parkovisÏteÏ. Informaci o umõÂsteÏnõÂ opusÏteÏneÂho vozidla
na vybraneÂ parkovisÏteÏ zverÏejnõÂ obecnõÂ uÂrÏad na sveÂ
uÂrÏednõÂ desce. O umõÂsteÏnõÂ vozidla põÂsemneÏ informuje
jeho vlastnõÂka, pokud je ho mozÏneÂ identifikovat.
(4) Pokud vlastnõÂk neprÏevezme vozidlo z vybraneÂho parkovisÏteÏ po marneÂm uplynutõÂ lhuÊty 2 meÏsõÂcuÊ
od informovaÂnõÂ vlastnõÂka a v prÏõÂpadeÏ nemozÏnosti jeho
identifikace od zverÏejneÏnõÂ informace podle odstavce 3,
maÂ se za to, zÏe vozidlo je autovrak. ObecnõÂ uÂrÏad nalozÏõÂ
s autovrakem podle odstavce 1.
(5) NaÂklady spojeneÂ s postupem podle odstavcuÊ 3
a 4 je povinen uhradit obci poslednõÂ vlastnõÂk opusÏteÏneÂho vozidla uvedenyÂ v registru motorovyÂch vozidel.
(6) V prÏõÂpadech, kdy je opusÏteÏneÂ vozidlo umõÂsteÏno na pozemnõÂ komunikaci se postupuje v souladu se
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.31d)
(7) Osoby opraÂvneÏneÂ ke sbeÏru, vyÂkupu, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a odstranÏovaÂnõÂ autovrakuÊ jsou povinny
a) zaveÂst systeÂm sbeÏru vybranyÂch autovrakuÊ a jejich
cÏaÂstõÂ s prÏimeÏrÏenou hustotou sbeÏrnyÂch mõÂst,
b) naklaÂdat s vybranyÂmi autovraky a jejich cÏaÂstmi
tak, aby bylo dosazÏeno, zÏe
1. nejpozdeÏji od 1. ledna 2006 budou vybraneÂ autovraky opeÏtovneÏ pouzÏity a vyuzÏity nejmeÂneÏ
v mõÂrÏe 85 % pruÊmeÏrneÂ hmotnosti vsÏech vybranyÂch vozidel prÏevzatyÂch za kalendaÂrÏnõÂ rok

31a

) PrÏõÂloha A zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/
/1999 Sb.
31b
) PrÏõÂloha cÏ. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 341/2002 Sb., o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti a o technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu vozidel
na pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 100/2003 Sb.
31c
) § 14 zaÂkona cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny.
31d

) § 2, 19 a 40 zaÂkona cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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a opeÏtovneÏ pouzÏity a materiaÂloveÏ vyuzÏity
v mõÂrÏe nejmeÂneÏ 80 % pruÊmeÏrneÂ hmotnosti
vsÏech vybranyÂch vozidel prÏevzatyÂch za kalendaÂrÏnõÂ rok, s vyÂjimkou vybranyÂch vozidel vyrobenyÂch prÏed 1. lednem 1980, pro ktereÂ je
mõÂra opeÏtovneÂho pouzÏitõÂ a vyuzÏitõÂ stanovena
na 75 % a mõÂra opeÏtovneÂho pouzÏitõÂ a materiaÂloveÂho vyuzÏitõÂ na 70 %,
2. nejpozdeÏji do 1. ledna 2015 budou vybraneÂ autovraky opeÏtovneÏ pouzÏity a vyuzÏity nejmeÂneÏ
v mõÂrÏe 95 % pruÊmeÏrneÂ hmotnosti vsÏech vybranyÂch vozidel prÏevzatyÂch za kalendaÂrÏnõÂ rok
a opeÏtovneÏ pouzÏity a materiaÂloveÏ vyuzÏity
v mõÂrÏe nejmeÂneÏ 85 % pruÊmeÏrneÂ hmotnosti
vsÏech vybranyÂch vozidel prÏevzatyÂch za kalendaÂrÏnõÂ rok,
c) ke splneÏnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch pod põÂsmeny a)
a b) uzavrÏõÂt põÂsemnou smlouvu s akreditovanyÂmi
dovozci a vyÂrobci vybranyÂch vozidel.
(8) Povinnosti podle odstavce 7 põÂsmene b) se nevztahujõÂ na trÏõÂkolovaÂ motorovaÂ vozidla a na vozidla
zvlaÂsÏtnõÂho urcÏenõÂ.31b)
(9) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem technickeÂ pozÏadavky na naklaÂdaÂnõÂ s autovraky.
§ 37a
Povinnosti vyÂrobcuÊ a dovozcuÊ
prÏi vyuzÏitõÂ odpaduÊ z vybranyÂch autovrakuÊ
(1) AkreditovanõÂ dovozci,31e) poprÏõÂpadeÏ jejich
praÂvnõÂ naÂstupci (daÂle jen ¹akreditovanõÂ dovozciª) a vyÂrobci jsou povinni
a) poskytovat zpracovateluÊm vsÏechny informace,
ktereÂ jsou nutneÂ k veÏcneÏ spraÂvneÂmu a ekologicky
sÏetrneÂmu zpracovaÂnõÂ vybraneÂho autovraku ve
formeÏ prÏõÂrucÏek nebo na technickeÂm nosicÏi dat ve
lhuÊteÏ do sÏesti meÏsõÂcuÊ po uvedenõÂ vozidla na trh,
b) zajistit na vlastnõÂ naÂklady sbeÏr, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ
a odstraneÏnõÂ vybranyÂch autovrakuÊ s uÂcÏinnostõÂ ke
dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pro novaÂ vybranaÂ
vozidla uvedenaÂ na trh v CÏeskeÂ republice ode
dne 1. cÏervence 2002 a dnem 1. ledna 2007 pro
novaÂ vybranaÂ vozidla uvedenaÂ na trh v CÏeskeÂ republice prÏed dnem 1. cÏervence 2002,
c) zajistit splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ stanovenyÂch v § 37
odst. 7 põÂsm. b).
(2) KazÏdyÂ vyÂrobce a akreditovanyÂ dovozce je povinen odebõÂrat vybranaÂ vozidla vlastnõÂ znacÏky poprveÂ
uvedenaÂ na trh v CÏeskeÂ republice po dni 1. cÏervence
2002 a ode dne 1. ledna 2007 i vybranaÂ vozidla uvedenaÂ

31e
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na trh v CÏeskeÂ republice prÏed dnem 1. cÏervence 2002,
jsou-li tato vybranaÂ vozidla odevzdaÂna do sbeÏrneÂho
mõÂsta stanoveneÂho vyÂrobcem nebo akreditovanyÂm dovozcem.
(3) Povinnosti podle odstavce 1 põÂsm. b) se nevztahujõÂ na vozidla zvlaÂsÏtnõÂho urcÏenõÂ.31b)
(4) VyÂrobce a akreditovanyÂ dovozce je povinen
a) ke splneÏnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch v odstavci 1
põÂsm. b) uzavrÏõÂt põÂsemnou smlouvu s osobami
opraÂvneÏnyÂmi ke sbeÏru, vyÂkupu, zpracovaÂnõÂ, prÏõÂpadneÏ vyuzÏõÂvaÂnõÂ a odstranÏovaÂnõÂ vybranyÂch autovrakuÊ, pokud jimi nenõÂ saÂm,
b) zpracovaÂvat rocÏnõÂ zpraÂvu o plneÏnõÂ cõÂluÊ stanovenyÂch v § 37 odst. 7 põÂsm. b) za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a tuto zpraÂvu kazÏdorocÏneÏ zasõÂlat
ministerstvu do 31. brÏezna.
§ 37b
Povinnosti provozovatele zarÏõÂzenõÂ
ke sbeÏru autovrakuÊ
(1) Provozovatel zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru autovrakuÊ je
povinen
a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 18,
b) prÏevzõÂt v souladu s provoznõÂm rÏaÂdem vesÏkereÂ autovraky nebo jejich cÏaÂsti a prÏevzõÂt vesÏkereÂ pouzÏiteÂ
cÏaÂsti vyjmuteÂ prÏi opravaÂch vozidel,
c) bezuÂplatneÏ prÏevzõÂt vybraneÂ autovraky z vozidel
poprveÂ uvedenyÂch na trh po dni 1. cÏervence
2002, pokud obsahujõÂ nutneÂ cÏaÂsti vozidla, zejmeÂna
hnacõÂ a prÏevodoveÂ agregaÂty, karoseÂrii, katalyzaÂtor
dle homologace, naÂraznõÂky a pokud neobsahujõÂ
cÏaÂsti neschvaÂleneÂ vyÂrobcem a odpad nemajõÂcõÂ puÊvod ve vybraneÂm vozidle; pro vybraneÂ autovraky
z vozidel uvedenyÂch na trh prÏed dnem 1. cÏervence
2002 platõÂ tato povinnost ode dne 1. ledna 2007,
d) prÏi prÏevzetõÂ autovraku bezplatneÏ vystavit potvrzenõÂ o prÏevzetõÂ, jehozÏ naÂlezÏitosti stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
e) zajistit prÏedaÂnõÂ autovraku ke zpracovaÂnõÂ vyÂhradneÏ
zpracovateli autovrakuÊ, pokud jõÂm saÂm nenõÂ,
f) skladovat autovraky v souladu s podmõÂnkami stanovenyÂmi provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
g) veÂst evidenci o prÏevzatyÂch autovracõÂch a o autovracõÂch odeslanyÂch ke zpracovaÂnõÂ a zasõÂlat prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu uÂdaje v rozsahu a zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

) § 2 odst. 10 zaÂkona cÏ. 56/20001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/1999
Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 103/2004 Sb.
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§ 37d

(2) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem naÂlezÏitosti potvrzenõÂ o prÏevzetõÂ autovraku
do zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru autovrakuÊ, podmõÂnky pro skladovaÂnõÂ autovrakuÊ a rozsah a zpuÊsob vedenõÂ evidence prÏevzatyÂch autovrakuÊ.
§ 37c
Povinnosti zpracovatele autovrakuÊ
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

(1) Zpracovatel autovrakuÊ je povinen
plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 19,
prÏed zahaÂjenõÂm zpracovatelskyÂch operacõÂ autovraku zajistit odcÏerpaÂnõÂ a oddeÏleneÂ shromazÏd'ovaÂnõÂ provoznõÂch kapalin,
demontovat provaÂdeÏcõÂm prÏedpisem stanoveneÂ
cÏaÂsti autovrakuÊ prÏed jejich dalsÏõÂm zpracovaÂnõÂm
tak, aby se omezily negativnõÂ dopady na zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ,
znicÏit identifikacÏnõÂ cÏõÂslo vybraneÂho autovraku
(VIN) zpuÊsobem, kteryÂ vylucÏuje jakeÂkoliv jeho
opeÏtovneÂ pouzÏitõÂ,
vyjmout a oddeÏlit z autovrakuÊ cÏaÂsti a materiaÂly
obsahujõÂcõÂ olovo, rtut', kadmium a sÏestimocnyÂ
chrom urcÏeneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a vyuzÏõÂt nebo odstranit je samostatneÏ,
skladovat a rozebõÂrat autovraky tak, aby bylo
mozÏno cÏaÂsti opeÏtovneÏ pouzÏõÂt nebo materiaÂloveÏ
vyuzÏõÂt,
materiaÂly a cÏaÂsti autovrakuÊ v maximaÂlnõÂ mõÂrÏe opeÏtovneÏ pouzÏõÂt, vyuzÏõÂt, poprÏõÂpadeÏ odstranit nebo za
tõÂm uÂcÏelem prÏedat jineÂ osobeÏ,
veÂst evidenci o prÏevzatyÂch autovracõÂch a o zpuÊsobech jejich zpracovaÂnõÂ a zasõÂlat prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu uÂdaje v rozsahu a zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
s materiaÂly a cÏaÂstmi vybranyÂch autovrakuÊ naklaÂdat v souladu s § 37 odst. 7 põÂsm. b).

(2) Zpracovatel muÊzÏe nabõÂdnout cÏaÂsti autovrakuÊ
vyÂrobci, dovozci, poprÏõÂpadeÏ jineÂmu kvalifikovaneÂmu
zaÂjemci k opeÏtovneÂmu pouzÏitõÂ. Za kvalifikovaneÂho zaÂjemce se povazÏuje praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba
opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ v oboru opravy a servisu motorovyÂch vozidel podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.12)
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zrusÏen
§ 37e
Poplatky na podporu sbeÏru, zpracovaÂnõÂ,
vyuzÏitõÂ a odstraneÏnõÂ vybranyÂch autovrakuÊ
(1) AkreditovanõÂ dovozci a individuaÂlnõÂ dovozci
jsou povinni zaplatit za dovaÂzÏenaÂ pouzÏitaÂ vybranaÂ vozidla poplatek na podporu sbeÏru, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ
a odstraneÏnõÂ vybranyÂch autovrakuÊ ve vyÂsÏi 5 000 KcÏ.
ProkaÂzÏe-li akreditovanyÂ dovozce nebo individuaÂlnõÂ
dovozce, zÏe dovaÂzÏeneÂ pouzÏiteÂ vybraneÂ vozidlo splnÏuje
technickeÂ podmõÂnky pro emisnõÂ limity ve vyÂfukovyÂch
plynech, ktereÂ jsou v souladu s platnyÂmi prÏedpisy
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ31g) vyzÏadovaÂny pro vyÂrobu
stejneÂ kategorie noveÂho vozidla, je od placenõÂ tohoto
poplatku osvobozen. StupenÏ plneÏnõÂ emisnõÂ uÂrovneÏ se
zjisÏt'uje na zaÂkladeÏ technickeÂho protokolu o emisnõÂm
testu dle emisnõÂch prÏedpisuÊ EHK vydaneÂho opraÂvneÏnou zkusÏebnou.
(2) Poplatek podle odstavce 1
a) u pouzÏityÂch vybranyÂch vozidel, splnÏujõÂcõÂch podmõÂnky pro schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti vozidla k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,31h) se platõÂ na zaÂkladeÏ technickeÂho protokolu o splneÏnõÂ stupneÏ
emisnõÂ uÂrovneÏ emisnõÂho textu EHK vydaneÂho
opraÂvneÏnou zkusÏebnou prÏed vydaÂnõÂm osveÏdcÏenõÂ
o registraci31i) vybraneÂho vozidla,
b) u pouzÏityÂch vybranyÂch vozidel, nesplnÏujõÂcõÂch
podmõÂnky pro schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
vozidla k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,31h) urcÏenaÂ
k jejich prÏestavbeÏ,31k) se platõÂ prÏed vyznacÏenõÂm
zmeÏny v osveÏdcÏenõÂ o registraci vybraneÂho vozidla,31l)
c) u pouzÏityÂch vybranyÂch vozidel, nesplnÏujõÂcõÂch
podmõÂnky pro schvaÂlenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
vozidla k provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu31h) ani po jejich prÏestavbeÏ,31k) dovaÂzÏenaÂ jako autovraky za
uÂcÏelem jejich rozebraÂnõÂ na naÂhradnõÂ dõÂly, se platõÂ
prÏed vydaÂnõÂm souhlasu ministerstva k dovozu od-

31g

) NaprÏ. smeÏrnice Komise 98/77/ES ze dne 2. rÏõÂjna 1998 prÏizpuÊsobujõÂcõÂ technickeÂmu pokroku smeÏrnici Rady 70/220/EHS
o opatrÏenõÂch proti znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ emisemi motorovyÂch vozidel; smeÏrnice 2001/1/ES EvropskeÂho parlamentu a Rady ze
dne 22. ledna 2001 o zmeÏneÏ smeÏrnice Rady 70/220/EHS o opatrÏenõÂch proti znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ emisemi motorovyÂch
vozidel.
31h
) § 34 a § 35 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/
/1999 Sb.
31i
) § 3 a § 7 vyhlaÂsÏky cÏ. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
31k

) § 73 a § 74 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb.

31l

) § 4 vyhlaÂsÏky cÏ. 243/2001 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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paduÊ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou odpaduÊ
v raÂmci EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj
a jejich kontrolou.39)
(3) Poplatek podle odstavce 1 se platõÂ na zvlaÂsÏtnõÂ
uÂcÏet StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky31j) urcÏenyÂ pro naklaÂdaÂnõÂ s vybranyÂmi autovraky.
ProstrÏedky ze zvlaÂsÏtnõÂho uÂcÏtu musõÂ byÂt pouzÏity vyÂhradneÏ na podporu sbeÏru, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ a odstraneÏnõÂ vybranyÂch autovrakuÊ a jejich cÏaÂstõÂ.
(4) Podrobnosti placenõÂ poplatkuÊ podle odstavce 1 stanovõÂ ministerstvo provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem.
DõÂ l 8
E l e k tr i c k aÂ a e l e k t r o n i c k aÂ z a rÏ õÂ z e nõÂ
§ 37f
(1) UstanovenõÂ tohoto dõÂlu zaÂkona v souladu
s praÂvem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ31m) stanovõÂ povinnosti vyÂrobcuÊm, poslednõÂm prodejcuÊm a distributoruÊm
elektrickyÂch a elektronickyÂch zarÏõÂzenõÂ naÂlezÏejõÂcõÂch do
skupin uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 7 k tomuto zaÂkonu, nejsou-li soucÏaÂstõÂ jineÂho typu zarÏõÂzenõÂ, na kteryÂ se tento
dõÂl zaÂkona nevztahuje, a povinnosti zpracovateluÊm takovyÂch elektrickyÂch a elektronickyÂch zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ se
stala odpadem.

(2) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem seznam vyÂrobkuÊ, ktereÂ spadajõÂ do skupin
elektrickyÂch a elektronickyÂch zarÏõÂzenõÂ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 7 k tomuto zaÂkonu.
§ 37g
ZaÂkladnõÂ pojmy
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) elektrickyÂm nebo elektronickyÂm zarÏõÂzenõÂm (daÂle
jen ¹elektrozarÏõÂzenõÂª) ± zarÏõÂzenõÂ, jehozÏ funkce zaÂvisõÂ na elektrickeÂm proudu nebo na elektromagnetickeÂm poli nebo zarÏõÂzenõÂ k vyÂrobeÏ, prÏenosu a meÏrÏenõÂ elektrickeÂho proudu nebo elektromagnetickeÂho pole, ktereÂ naÂlezÏõÂ do neÏktereÂ ze skupin uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 7 k tomuto zaÂkonu a ktereÂ je
urcÏeno pro pouzÏitõÂ prÏi napeÏtõÂ neprÏesahujõÂcõÂm
1000 V pro strÏõÂdavyÂ proud a 1500 V pro stejnosmeÏrnyÂ proud, s vyÂjimkou zarÏõÂzenõÂ urcÏenyÂch vyÂlucÏneÏ pro uÂcÏely obrany staÂtu,
b) elektroodpadem ± elektrozarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se stalo
odpadem, vcÏetneÏ komponentuÊ, konstrukcÏnõÂch dõÂluÊ
a spotrÏebnõÂch dõÂluÊ, ktereÂ v tom okamzÏiku jsou
soucÏaÂstõÂ zarÏõÂzenõÂ,
c) opeÏtovnyÂm pouzÏitõÂm ± pouzÏitõÂ zpeÏtneÏ odebraneÂho
nebo oddeÏleneÏ sebraneÂho elektrozarÏõÂzenõÂ nebo
komponentuÊ takoveÂho elektrozarÏõÂzenõÂ bez jejich

) ZaÂkon cÏ. 388/1991 Sb., o StaÂtnõÂm fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

31j

31m

) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadnõÂch elektrickyÂch a elektronickyÂch
zarÏõÂzenõÂch, ve zneÏnõÂ smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2003/108/ES.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezenõÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ neÏkteryÂch nebezpecÏnyÂch
laÂtek v elektrickyÂch a elektronickyÂch zarÏõÂzenõÂch.
39
) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93 o dozoru nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a o jejich
kontrole, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 120/97, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93, ve zneÏnõÂ rozhodnutõÂ
Komise 1999/816/ES, kteryÂm se prÏizpuÊsobujõÂ, v souladu s cÏl. 16 odst. 1 a cÏl. 42 odst. 3, prÏõÂlohy II, III, IV a V narÏõÂzenõÂ Rady
(EHS) cÏ. 259/93, a ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2557/2001, kteryÂm se meÏnõÂ prÏõÂloha V narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93.
NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1420/1999, kteryÂm se stanovõÂ spolecÏnaÂ pravidla a postupy pro prÏepravu neÏkteryÂch druhuÊ odpaduÊ do
neÏkteryÂch necÏlenskyÂch zemõÂ OECD, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1208/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1420/1999 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2630/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady
(ES) cÏ. 1420/1999, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 77/2001, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1420/1999 a narÏõÂzenõÂ
Rady (ES) cÏ. 1547/1999, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1800/2001, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1420/1999
a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999, a ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2243/2001, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1420/1999 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1547/1999, kteryÂm se stanovõÂ kontrolnõÂ postupy podle narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93 pro
prÏepravu neÏkteryÂch druhuÊ odpaduÊ do neÏkteryÂch zemõÂ, na neÏzÏ se nevztahuje rozhodnutõÂ OECD C(92) 39 v konecÏneÂm
zneÏnõÂ, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 334/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ
Komise (ES) cÏ. 354/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1208/2000,
kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1420/1999 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1552/
/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 77/2001, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ
Rady (ES) cÏ. 1420/1999 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1800/2001, kteryÂm se meÏnõÂ
narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1420/1999 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999, a ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2243/2001, kteryÂm
se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1420/1999 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1547/1999.
RozhodnutõÂ Komise 94/774/ES o standardnõÂm pruÊvodnõÂm listu ve smyslu narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93 o dozoru nad
zaÂsilkami odpadu v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a o jejich kontrole.
RozhodnutõÂ Komise 1999/412/ES o dotaznõÂku pro informacÏnõÂ povinnost cÏlenskyÂch staÂtuÊ podle cÏlaÂnku 41 odstavce 2
narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93.
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dalsÏõÂho prÏepracovaÂnõÂ ke stejneÂmu uÂcÏelu, pro kteryÂ
byly puÊvodneÏ urcÏeny,
zpracovaÂnõÂm elektroodpadu ± jakaÂkoli operace
provaÂdeÏnaÂ po prÏevzetõÂ elektroodpadu do zarÏõÂzenõÂ
ke zpracovaÂnõÂ elektroodpadu za uÂcÏelem jeho dekontaminace, demontaÂzÏe, drcenõÂ, vyuzÏitõÂ nebo prÏõÂpravy na odstraneÏnõÂ nebo jakaÂkoli jinaÂ cÏinnost
provedenaÂ s cõÂlem vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ elektroodpadu,
vyÂrobcem ± fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ, kteraÂ bez ohledu na zpuÊsob
prodeje, vcÏetneÏ pouzÏitõÂ prostrÏedkuÊ komunikace
na daÂlku31n)
1. pod vlastnõÂ znacÏkou vyraÂbõÂ a prodaÂvaÂ elektrozarÏõÂzenõÂ, nebo
2. prodaÂvaÂ pod vlastnõÂ znacÏkou elektrozarÏõÂzenõÂ
vyrobenaÂ jinyÂmi dodavateli, neobjevuje-li se
na zarÏõÂzenõÂ znacÏka osoby podle bodu 1, nebo
3. v raÂmci sveÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti dovaÂzÏõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ do CÏeskeÂ republiky, nebo tato elektrozarÏõÂzenõÂ uvaÂdõÂ v CÏeskeÂ republice na trh,
elektrozarÏõÂzenõÂm pochaÂzejõÂcõÂm z domaÂcnostõÂ ±
pouzÏiteÂ elektrozarÏõÂzenõÂ pochaÂzejõÂcõÂ z domaÂcnostõÂ
nebo svyÂm charakterem a mnozÏstvõÂm jemu podobnyÂ elektroodpad od praÂvnickyÂch osob a fyzickyÂch osob opraÂvneÏnyÂch k podnikaÂnõÂ,
zpeÏtnyÂm odbeÏrem elektrozarÏõÂzenõÂ ± odebõÂraÂnõÂ
pouzÏityÂch elektrozarÏõÂzenõÂ pochaÂzejõÂcõÂch z domaÂcnostõÂ od spotrÏebiteluÊ bez naÂroku na uÂplatu na mõÂsteÏ k tomu vyÂrobcem urcÏeneÂm,
oddeÏlenyÂm sbeÏrem elektroodpadu ± odebõÂraÂnõÂ
pouzÏityÂch elektrozarÏõÂzenõÂ nepochaÂzejõÂcõÂch z domaÂcnostõÂ od konecÏnyÂch uzÏivateluÊ na mõÂsteÏ k tomu
vyÂrobcem urcÏeneÂm.
§ 37h
ZaÂkladnõÂ povinnosti vyÂrobcuÊ elektrozarÏõÂzenõÂ

(1) VyÂrobce splnõÂ povinnosti stanoveneÂ pro oddeÏlenyÂ sbeÏr, zpeÏtnyÂ odbeÏr, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ a odstraneÏnõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ a elektroodpadu
a) samostatneÏ, organizacÏneÏ a technicky na vlastnõÂ naÂklady,
b) spolecÏneÏ s jinyÂm vyÂrobcem nebo vyÂrobci na zaÂkladeÏ põÂsemneÏ uzavrÏeneÂ smlouvy; smluvnõÂ strany
odpovõÂdajõÂ za plneÏnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch
v tomto dõÂlu zaÂkona solidaÂrneÏ,
c) prÏenesenõÂm teÏchto povinnostõÂ na jinou, praÂvnickou osobu, zajisÏt'ujõÂcõÂ spolecÏneÂ plneÏnõÂ povinnostõÂ
vyÂrobcuÊ podle tohoto dõÂlu zaÂkona; odpoveÏdnost
vyÂrobcuÊ za plneÏnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch v tomto

31n
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dõÂlu zaÂkona, pokud tato praÂvnickaÂ osoba povinnosti neplnõÂ, nezanikaÂ.
(2) VyÂrobce je povinen zpracovaÂvat rocÏnõÂ zpraÂvu
o plneÏnõÂ povinnostõÂ podle odstavce 1 za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok (daÂle jen ¹rocÏnõÂ zpraÂvaª) a kazÏdorocÏneÏ ji
zasõÂlat ministerstvu do 31. brÏezna. V prÏõÂpadeÏ, zÏe vyÂrobce plnõÂ povinnosti uvedeneÂ v odstavci 1 spolecÏneÏ
s jinyÂm vyÂrobcem, muÊzÏe spolu s nõÂm zpracovat spolecÏnou rocÏnõÂ zpraÂvu. V prÏõÂpadeÏ podle odstavce 1
põÂsm. c) zpracovaÂvaÂ rocÏnõÂ zpraÂvu prÏõÂslusÏnaÂ praÂvnickaÂ
osoba. Tato rocÏnõÂ zpraÂva nahrazuje rocÏnõÂ zpraÂvu podle
§ 38 odst. 10.
(3) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem blizÏsÏõÂ podmõÂnky jednotlivyÂch zpuÊsobuÊ
plneÏnõÂ povinnostõÂ vyÂrobcuÊ podle odstavce 1 a obsah
rocÏnõÂ zpraÂvy podle odstavce 2.
§ 37i
Seznam vyÂrobcuÊ elektrozarÏõÂzenõÂ
(1) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ, na ktereÂho se vztahujõÂ povinnosti podle tohoto dõÂlu zaÂkona, je povinen
podat naÂvrh na zaÂpis do Seznamu vyÂrobcuÊ elektrozarÏõÂzenõÂ (daÂle jen ¹Seznamª) v rozsahu podle odstavce 3.
(2) NaÂvrh na zaÂpis do Seznamu podaÂvaÂ vyÂrobce
ministerstvu k rozhodnutõÂ ve dvou vyhotovenõÂch a na
technickeÂm nosicÏi dat, a to nejpozdeÏji do 60 dnuÊ od
vzniku povinnosti podle odstavce 1.
a)

b)

c)
d)
e)

(3) NaÂvrh na zaÂpis do Seznamu obsahuje
jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, nebo obchodnõÂ firmu, adresu
mõÂsta trvaleÂho pobytu, mõÂsto podnikaÂnõÂ, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, a uÂrÏedneÏ oveÏrÏenou
kopii podnikatelskeÂho opraÂvneÏnõÂ, naprÏõÂklad zÏivnostenskyÂ list, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzickaÂ osoba zapsaÂna v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, teÂzÏ
vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku ne starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce,
obchodnõÂ firmu, praÂvnõÂ formu, adresu sõÂdla, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, a vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku ne starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce, jde-li o praÂvnickou osobu a je-li v tomto rejstrÏõÂku zapsaÂna,
seznam a popis elektrozarÏõÂzenõÂ,
zpuÊsob plneÏnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch v tomto
dõÂlu zaÂkona,
zpuÊsob zajisÏteÏnõÂ financovaÂnõÂ podle § 37n a 37o
a doklady o neÏm.

(4) Osoba zapsanaÂ v Seznamu je povinna oznaÂmit
ministerstvu jakeÂkoli zmeÏny uÂdajuÊ prÏedlozÏenyÂch podle
odstavce 3 do 14 dnuÊ od jejich uskutecÏneÏnõÂ. V teÂzÏe
lhuÊteÏ je povinna oznaÂmit ministerstvu, zÏe zanikly duÊvody pro jejõÂ vedenõÂ v Seznamu.

) § 53 zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb., obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(5) Ministerstvo na zaÂkladeÏ oznaÂmenõÂ nebo vlastnõÂho zjisÏteÏnõÂ provede rozhodnutõÂm zmeÏnu v zaÂpisu
v Seznamu nebo osobu, u ktereÂ zaÂkonneÂ duÊvody pro
vedenõÂ v Seznamu zanikly, ze Seznamu vyrÏadõÂ.
(6) Seznam je verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂ. Ministerstvo
zprÏõÂstupnõÂ Seznam na portaÂlu verÏejneÂ spraÂvy.
(7) Pro uÂcÏely zaÂpisu do Seznamu ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem blizÏsÏõÂ podmõÂnky
zpuÊsobu plneÏnõÂ povinnostõÂ a zajisÏteÏnõÂ financovaÂnõÂ podle odstavce 3 põÂsm. d) a e).
§ 37j
UvaÂdeÏnõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ na trh
(1) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ zajistõÂ, aby elektrozarÏõÂzenõÂ bylo navrzÏeno a vyrobeno tak, aby se usnadnila
demontaÂzÏ a vyuzÏitõÂ, zejmeÂna opeÏtovneÂ pouzÏitõÂ teÏchto
elektrozarÏõÂzenõÂ a materiaÂloveÂ vyuzÏitõÂ elektroodpadu,
jeho komponentuÊ a materiaÂluÊ v souladu s praÂvnõÂmi
prÏedpisy na ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a praÂvnõÂmi
prÏedpisy na ochranu verÏejneÂho zdravõÂ.31o)
(2) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeneÂho na trh31p)
po 13. srpnu 2005 zajistõÂ, aby z oznacÏenõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ bylo patrneÂ, zÏe bylo na trh uvedeno po tomto
datu, a bylo mozÏneÂ zjistit vyÂrobce, na ktereÂho se vztahujõÂ povinnosti podle tohoto dõÂlu zaÂkona.
(3) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ, ktereÂ naÂlezÏõÂ do skupin 1 azÏ 7 nebo 10 podle prÏõÂlohy cÏ. 7 k tomuto zaÂkonu
vcÏetneÏ elektrozarÏõÂzenõÂ urcÏenyÂch vyÂlucÏneÏ pro uÂcÏely
obrany staÂtu a vyÂrobce elektrickyÂch zÏaÂrovek nebo svõÂtidel urcÏenyÂch k pouzÏitõÂ v domaÂcnostech zajistõÂ, aby
elektrozarÏõÂzenõÂ, je-li uvedeno na trh po 30. cÏervnu
2006, neobsahovalo olovo, rtut', kadmium, sÏestimocnyÂ
chrom, polybromovaneÂ bifenyly (PBB) a polybromovaneÂ difenyleÂtery (PBDE), nejednaÂ-li se o
a) pouzÏitõÂ laÂtek podle seznamu uvedeneÂho v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpise, nebo
b) naÂhradnõÂ dõÂly urcÏeneÂ k opraveÏ nebo opeÏtovneÂmu
pouzÏitõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeneÂho na trh prÏed
1. cÏervencem 2006.
(4) Ten, kdo v raÂmci sveÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti
prodaÂvaÂ elektrozarÏõÂzenõÂ nepochaÂzejõÂcõÂ od vyÂrobcuÊ zapsanyÂch v Seznamu podle § 37i, nese odpoveÏdnost vyÂrobce za plneÏnõÂ jeho povinnostõÂ stanovenyÂch v tomto
dõÂlu zaÂkona.
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(5) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem zpuÊsob oznacÏenõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ podle odstavce 2 a seznam laÂtek, na ktereÂ se za vyhlaÂsÏkou stanovenyÂch podmõÂnek nevztahuje ustanovenõÂ § 37j odstavce 3.
§ 37k
ZpeÏtnyÂ odbeÏr elektrozarÏõÂzenõÂ
a oddeÏlenyÂ sbeÏr elektroodpadu
(1) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ zajistõÂ zpeÏtnyÂ odbeÏr
elektrozarÏõÂzenõÂ pochaÂzejõÂcõÂho z domaÂcnostõÂ. Pro elektroodpad nepochaÂzejõÂcõÂ z domaÂcnostõÂ vyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ zajistõÂ jeho oddeÏlenyÂ sbeÏr.
(2) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ pro uÂcÏely zpeÏtneÂho
odbeÏru elektrozarÏõÂzenõÂ a oddeÏleneÂho sbeÏru elektroodpadu oznacÏõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ grafickyÂm symbolem.
NenõÂ-li mozÏneÂ elektrozarÏõÂzenõÂ takto oznacÏit vzhledem
k jeho velikosti nebo funkci, oznacÏõÂ se grafickyÂm symbolem obal nebo naÂvod k pouzÏitõÂ nebo zaÂrucÏnõÂ list
elektrozarÏõÂzenõÂ.
(3) VyÂrobce prostrÏednictvõÂm distributoruÊ31p) zajistõÂ, aby byl konecÏnyÂ uzÏivatel informovaÂn o zpuÊsobu
provedenõÂ oddeÏleneÂho sbeÏru. Distributor informuje prÏi
prodeji elektrozarÏõÂzenõÂ konecÏneÂho uzÏivatele o zpuÊsobu
zajisÏteÏnõÂ oddeÏleneÂho sbeÏru.
(4) PoslednõÂ prodejce zajistõÂ, aby spotrÏebitel31r)
meÏl prÏi naÂkupu elektrozarÏõÂzenõÂ mozÏnost odevzdat ke
zpeÏtneÂmu odbeÏru pouzÏiteÂ elektrozarÏõÂzenõÂ v mõÂsteÏ prodeje nebo dodaÂvky noveÂho elektrozarÏõÂzenõÂ, ve stejneÂm
pocÏtu kusuÊ prodaÂvaneÂho elektrozarÏõÂzenõÂ podobneÂho
typu a pouzÏitõÂ.
(5) Zbavit se elektroodpadu nebo elektrozarÏõÂzenõÂ
pochaÂzejõÂcõÂho z domaÂcnostõÂ smõÂ jeho drzÏitel jen jeho
prÏedaÂnõÂm zpracovateli podle § 37l nebo na mõÂsto zpeÏtneÂho odbeÏru nebo oddeÏleneÂho sbeÏru. ElektrozarÏõÂzenõÂ
z mõÂst zpeÏtneÂho odbeÏru a elektroodpad z mõÂst oddeÏleneÂho sbeÏru musõÂ byÂt prÏedaÂn pouze zpracovateli podle
§ 37l, nenõÂ-li elektrozarÏõÂzenõÂ jako celek opeÏtovneÏ pouzÏito.
(6) ZpuÊsob provedenõÂ zpeÏtneÂho odbeÏru elektrozarÏõÂzenõÂ a oddeÏleneÂho sbeÏru elektroodpadu a jejich
prÏedaÂnõÂ zpracovateli nesmõÂ ztõÂzÏit opeÏtovneÂ pouzÏitõÂ
nebo materiaÂloveÂ vyuzÏitõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ nebo jejich
komponentuÊ, nebo materiaÂloveÂ vyuzÏitõÂ elektroodpadu.
(7) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 102/2001 Sb., o obecneÂ bezpecÏnosti vyÂrobkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 258/2000 Sb.,
o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
31p
) § 2 zaÂkona cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
31r
) § 2 zaÂkona cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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prÏedpisem vzor grafickeÂho symbolu pro oznacÏovaÂnõÂ
elektrozarÏõÂzenõÂ pro uÂcÏely zpeÏtneÂho odbeÏru elektrozarÏõÂzenõÂ a oddeÏleneÂho sbeÏru elektroodpadu.
§ 37l
ZpracovaÂnõÂ elektroodpadu
(1) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ vytvorÏõÂ systeÂm pro
zpracovaÂnõÂ elektroodpadu za pouzÏitõÂ nejlepsÏõÂch dostupnyÂch technik31s) jeho zpracovaÂnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a materiaÂloveÂho vyuzÏõÂvaÂnõÂ.
(2) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ poskytne zpracovateluÊm elektroodpadu vesÏkereÂ informace, ktereÂ jsou nutneÂ
k jeho zpracovaÂnõÂ, prÏedevsÏõÂm uÂdaje o obsazÏenyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtkaÂch, mozÏnostech opeÏtovneÂho pouzÏitõÂ
elektrozarÏõÂzenõÂ a materiaÂloveÂho vyuzÏitõÂ elektroodpadu,
prÏõÂpadneÏ zpuÊsobu jejich odstraneÏnõÂ. Tyto informace
vyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ poskytne pro kazÏdyÂ typ noveÂho elektrozarÏõÂzenõÂ do jednoho roku od data uvedenõÂ
vyÂrobku na trh. Informace poskytne v naÂvodech na
pouzÏitõÂ nebo na technickeÂm nosicÏi dat nebo prostrÏedky
daÂlkoveÂ komunikace.
(3) Zpracovatel elektroodpadu je povinen
a) provozovat zarÏõÂzenõÂ ke zpracovaÂnõÂ elektroodpadu
v souladu s jeho provoznõÂm rÏaÂdem a plnit dalsÏõÂ
povinnosti opraÂvneÏneÂ osoby,
b) prÏednostneÏ odstranit z elektroodpadu vsÏechny
laÂtky a soucÏaÂsti stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem,
c) skladovat a zpracovaÂvat elektroodpad v souladu
s technickyÂmi pozÏadavky stanovenyÂmi provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
d) zajistit vyuzÏitõÂ elektroodpadu v souladu s § 37m,
e) veÂst v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem evidenci o prÏevzateÂm elektroodpadu
a zpuÊsobu jeho zpracovaÂnõÂ a zasõÂlat prÏõÂslusÏneÂmu
spraÂvnõÂmu uÂrÏadu uÂdaje o zarÏõÂzenõÂ.
(4) RozhodnutõÂ, kteryÂm se udeÏluje souhlas k provozu zarÏõÂzenõÂ ke zpracovaÂnõÂ elektroodpadu a s jeho
provoznõÂm rÏaÂdem (§ 14 odst. 1), musõÂ obsahovat podmõÂnky nezbytneÂ ke splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ podle odstavce 3 põÂsm. b) a c) a § 37m.
(5) Elektroodpad muÊzÏe byÂt prÏevezen prÏes hranice
ke zpracovaÂnõÂ v souladu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou odpaduÊ
v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ39) a v souladu s cÏaÂstõÂ
devaÂtou. ZpracovaÂnõÂ elektroodpadu ve staÂteÏ, kteryÂ nenõÂ
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cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie, lze zahrnout do
plneÏnõÂ pozÏadavkuÊ stanovenyÂch v § 37m, dolozÏõÂ-li vyÂvozce, zÏe vyuzÏitõÂ, opeÏtovneÂ pouzÏitõÂ nebo materiaÂloveÂ
vyuzÏitõÂ probeÏhlo za podmõÂnek srovnatelnyÂch s podmõÂnkami stanovenyÂmi tõÂmto zaÂkonem.
(6) TõÂmto ustanovenõÂm nejsou dotcÏeny povinnosti
zpracovatele stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem31t) pro zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi laÂtkami.
(7) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem technickeÂ pozÏadavky na prÏednostnõÂ odstraneÏnõÂ laÂtek a soucÏaÂstõÂ z elektroodpadu, skladovaÂnõÂ
a zpracovaÂnõÂ elektroodpadu, rozsah a zpuÊsob vedenõÂ
evidence o prÏevzateÂm elektroodpadu a zpuÊsobech jeho
zpracovaÂnõÂ a vyuzÏitõÂ a zpuÊsob ohlasÏovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ ke
sbeÏru, zpracovaÂnõÂ a vyuzÏitõÂ elektroodpadu.
§ 37m
VyuzÏõÂvaÂnõÂ elektroodpadu
(1) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ vytvorÏõÂ systeÂm, podle
ktereÂho bude zajisÏteÏno vyuzÏitõÂ elektroodpadu navazujõÂcõÂ na zpeÏtnyÂ odbeÏr elektrozarÏõÂzenõÂ nebo oddeÏlenyÂ
sbeÏr elektroodpadu.
(2) ZpeÏtneÏ odebranaÂ a oddeÏleneÏ sebranaÂ elektrozarÏõÂzenõÂ se prÏed prÏedaÂnõÂm zpracovateli prÏednostneÏ
opeÏtovneÏ pouzÏijõÂ jako celek. OpeÏtovneÏ lze pouzÏõÂt pouze elektrozarÏõÂzenõÂ cÏi jejich komponenty, ktereÂ splnÏujõÂ
pozÏadavky prÏõÂslusÏnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.31o)
(3) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ je povinen zajistit vyuzÏitõÂ elektroodpadu prÏedaneÂho zpracovateluÊm v souladu s § 37k odst. 5 minimaÂlneÏ v tomto rozsahu
a) u elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeneÂho ve skupinaÂch 1 a 10
prÏõÂlohy cÏ. 7 k tomuto zaÂkonu v rozsahu 80 % jeho
pruÊmeÏrneÂ hmotnosti a opeÏtovneÂ pouzÏitõÂ a materiaÂloveÂ vyuzÏitõÂ komponentuÊ, materiaÂluÊ a laÂtek v rozsahu 75 % jeho pruÊmeÏrneÂ hmotnosti,
b) u elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeneÂho ve skupinaÂch 3 a 4
prÏõÂlohy cÏ. 7 k tomuto zaÂkonu v rozsahu 75 % jeho
pruÊmeÏrneÂ hmotnosti a opeÏtovneÂ pouzÏitõÂ a materiaÂloveÂ vyuzÏitõÂ komponentuÊ, materiaÂluÊ a laÂtek v rozsahu 65 % jeho pruÊmeÏrneÂ hmotnosti,
c) u elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeneÂho ve skupinaÂch 2, 5, 6,
7 a 9 prÏõÂlohy cÏ. 7 k tomuto zaÂkonu v rozsahu 70 %
jeho pruÊmeÏrneÂ hmotnosti a opeÏtovneÂ pouzÏitõÂ a materiaÂloveÂ vyuzÏitõÂ komponentuÊ, materiaÂluÊ a laÂtek
v rozsahu 50 % jeho pruÊmeÏrneÂ hmotnosti,
d) u vyÂbojek a zaÂrÏivek opeÏtovneÂ pouzÏitõÂ a materiaÂloveÂ

) ZaÂkon cÏ. 76/2002 Sb., o integrovaneÂ prevenci a omezovaÂnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ, o integrovaneÂm registru znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o integrovaneÂ prevenci), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 521/2002 Sb.
31t
) ZaÂkon cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2037/2000 ze dne 29. cÏervna 2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ ozoÂnovou
vrstvu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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vyuzÏitõÂ komponentuÊ, materiaÂluÊ a laÂtek v rozsahu
80 % jejich hmotnosti.
§ 37n
FinancovaÂnõÂ naklaÂdaÂnõÂ
s elektrozarÏõÂzenõÂm pochaÂzejõÂcõÂm z domaÂcnostõÂ
(1) Je-li elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeno na trh po dni
13. srpna 2005, vyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ je povinen financovat zpeÏtnyÂ odbeÏr, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ a odstraneÏnõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ pochaÂzejõÂcõÂho z domaÂcnostõÂ, ktereÂ
bylo zpeÏtneÏ odebraÂno podle § 37k a 38, jednaÂ-li se
o elektrozarÏõÂzenõÂ, jehozÏ je vyÂrobcem podle tohoto zaÂkona. NaÂklady vynalozÏeneÂ podle tohoto odstavce se
prÏi prodeji novyÂch elektrozarÏõÂzenõÂ oddeÏleneÏ neuvaÂdeÏjõÂ.
(2) PrÏed uvedenõÂm elektrozarÏõÂzenõÂ podle odstavce 1 na trh, je vyÂrobce povinen poskytnout zaÂruku
prokazujõÂcõÂ, zÏe naklaÂdaÂnõÂ s vesÏkeryÂm elektroodpadem
bude financÏneÏ zajisÏteÏno. Tato zaÂruka musõÂ byÂt dostatecÏnaÂ k pokrytõÂ financovaÂnõÂ zpeÏtneÂho odbeÏru, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ a odstraneÏnõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ pochaÂzejõÂcõÂho z domaÂcnostõÂ, ktereÂ bylo odevzdaÂno v raÂmci systeÂmu zpeÏtneÂho odbeÏru vytvorÏeneÂho a provozovaneÂho
podle § 37k a 38. VyÂrobce, kteryÂ zajisÏt'uje plneÏnõÂ povinnostõÂ podle § 37h odst. 1 põÂsm. a), poskytne zaÂruku
formou uÂcÏeloveÏ vaÂzaneÂho bankovnõÂho uÂcÏtu nebo pojisÏteÏnõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
Â daje o stavu a cÏerpaÂnõÂ z uÂcÏeloveÏ vaÂzaneÂho
prÏedpisem. U
uÂcÏtu nebo vyÂsÏi pojistneÂho plneÏnõÂ za uplynulyÂ rok uvaÂdõÂ
v rocÏnõÂ zpraÂveÏ. ProstrÏedky ulozÏeneÂ na uÂcÏeloveÏ vaÂzaneÂm bankovnõÂm uÂcÏtu mohou byÂt pouzÏity pouze se
souhlasem ministerstva k zajisÏteÏnõÂ financovaÂnõÂ zpeÏtneÂho odbeÏru, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ a odstraneÏnõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ pochaÂzejõÂcõÂho z domaÂcnostõÂ; tyto prostrÏedky
nemohou byÂt prÏedmeÏtem narÏõÂzenõÂ a provedenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ, ani exekuce, ani zahrnuty do konkurznõÂ
podstaty vyÂrobce. VyÂrobce, kteryÂ zajisÏt'uje plneÏnõÂ povinnostõÂ podle § 37h odst. 1 põÂsm. b) nebo c), zaÂruku
neposkytuje.
(3) Bylo-li elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeno na trh do dne
13. srpna 2005, jsou k zajisÏteÏnõÂ zpeÏtneÂho odbeÏru, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ a odstraneÏnõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ pochaÂzejõÂcõÂho z domaÂcnostõÂ, ktereÂ bylo zpeÏtneÏ odebraÂno podle
§ 37k a 38, vyÂrobci povinni vytvorÏit systeÂm, do ktereÂho
v odpovõÂdajõÂcõÂm rozsahu, zejmeÂna podle podõÂlu na
trhu, prÏispõÂvajõÂ vsÏechny osoby, ktereÂ jsou podnikatelsky cÏinneÂ v okamzÏiku vzniku prÏõÂslusÏnyÂch naÂkladuÊ. Na
dobu osmi let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a na dobu
deseti let v prÏõÂpadeÏ elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeneÂho ve skupineÏ 1 prÏõÂlohy cÏ. 7 k tomuto zaÂkonu od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona mohou tyto osoby prÏi prodeji novyÂch
elektrozarÏõÂzenõÂ oddeÏleneÏ uvaÂdeÏt naÂklady na zpeÏtnyÂ odbeÏr, zpracovaÂnõÂ a odstraneÏnõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ uvedenyÂch
na trh do dne 13. srpna 2005. UvaÂdõÂ-li vyÂrobce, ve
smyslu tohoto ustanovenõÂ, naÂklady oddeÏleneÏ, je takto
povinen je uvaÂdeÏt kazÏdyÂ prodaÂvajõÂcõÂ prÏi prodeji v raÂmci
sveÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti. UvedeneÂ naÂklady nesmõÂ
prÏekrocÏit naÂklady skutecÏneÏ vznikleÂ.

(4) Povinnosti podle odstavcuÊ 1 a 2 plnõÂ i vyÂrobce
obchodujõÂcõÂ s vyuzÏitõÂm prostrÏedkuÊ daÂlkoveÂ komunikace pro elektrozarÏõÂzenõÂ dodaÂvanaÂ do cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie, ve ktereÂm maÂ kupujõÂcõÂ bydlisÏteÏ nebo
sõÂdlo.
(5) Ministerstvo stanovõÂ po projednaÂnõÂ s Ministerstvem financõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem blizÏsÏõÂ
podmõÂnky financovaÂnõÂ, zejmeÂna zpuÊsob vyÂpocÏtu minimaÂlnõÂ vyÂsÏe ulozÏenyÂch financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na uÂcÏeloveÏ vaÂzaneÂm bankovnõÂm uÂcÏtu a minimaÂlnõÂ vyÂsÏe pojistneÂho plneÏnõÂ.
§ 37o
FinancovaÂnõÂ naklaÂdaÂnõÂ s elektroodpadem
(1) VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ zajistõÂ financovaÂnõÂ
oddeÏleneÂho sbeÏru, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ a odstraneÏnõÂ
elektroodpadu takto:
a) je-li elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeno na trh po dni
13. srpna 2005, zajistõÂ jeho financovaÂnõÂ saÂm,
b) bylo-li elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeno na trh do dne
13. srpna 2005 a je-li nahrazovaÂno vyÂrobky stejneÂho typu nebo vyÂrobky, ktereÂ plnõÂ stejnou
funkci, zajistõÂ financovaÂnõÂ vyÂrobce takoveÂho noveÂho vyÂrobku prÏi jejich dodaÂvce, nejvyÂsÏe vsÏak
v pocÏtu dodaÂvanyÂch elektrozarÏõÂzenõÂ,
c) bylo-li elektrozarÏõÂzenõÂ uvedeno na trh do dne
13. srpna 2005, nenõÂ vsÏak nahrazovaÂno vyÂrobky
stejneÂho typu nebo vyÂrobky, ktereÂ plnõÂ stejnou
funkci, zajistõÂ financovaÂnõÂ konecÏnõÂ uzÏivateleÂ, kterÏõÂ
nejsou spotrÏebiteli.
(2) Ministerstvo stanovõÂ po projednaÂnõÂ s Ministerstvem financõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem blizÏsÏõÂ
podmõÂnky financovaÂnõÂ podle odstavce 1.
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ZPEÏTNYÂ ODBEÏR NEÏKTERYÂCH VYÂROBKU
§ 38
a)

b)
c)
d)
e)
f)

(1) Povinnost zpeÏtneÂho odbeÏru se vztahuje na
oleje jineÂ nezÏ suroveÂ mineraÂlnõÂ oleje a suroveÂ oleje
z zÏivicÏnyÂch nerostuÊ, prÏõÂpravky jinde neuvedeneÂ
ani nezahrnuteÂ obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 70 % hmotnostnõÂch olejuÊ, jsou-li tyto oleje podstatnou slozÏkou teÏchto prÏõÂpravkuÊ,
elektrickeÂ akumulaÂtory,
galvanickeÂ cÏlaÂnky a baterie,
vyÂbojky a zaÂrÏivky,
pneumatiky,
elektrozarÏõÂzenõÂ pochaÂzejõÂcõÂ z domaÂcnostõÂ [§ 37g
põÂsm. f)].
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(2) VlaÂda muÊzÏe v mezõÂch prÏõÂslusÏnyÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ narÏõÂzenõÂm stanovit
dalsÏõÂ vyÂrobky, nezÏ jsou uvedeny v odstavci 1, podleÂhajõÂcõÂ povinnosti zpeÏtneÂho odbeÏru po jejich pouzÏitõÂ.
(3) Povinnost zajistit zpeÏtnyÂ odbeÏr pouzÏityÂch vyÂrobkuÊ nabõÂdnutyÂch ke zpeÏtneÂmu odbeÏru maÂ praÂvnickaÂ
osoba nebo fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ,
kteraÂ vyÂrobky uvedeneÂ v odstavci 1 vyraÂbõÂ nebo uvaÂdõÂ
na trh v CÏeskeÂ republice vyÂrobky zahranicÏnõÂho vyÂrobce (daÂle jen ¹povinnaÂ osobaª), a to bez ohledu na
vyÂrobnõÂ znacÏku a do vyÂsÏe, ktereÂ za vykazovaneÂ obdobõÂ
stanoveneÂ podle odstavce 10 vyrobõÂ nebo doveze. Na
zpeÏtnyÂ odbeÏr elektrozarÏõÂzenõÂ pochaÂzejõÂcõÂho z domaÂcnostõÂ se vztahuje § 37n.
(4) PovinnaÂ osoba musõÂ prostrÏednictvõÂm praÂvnickeÂ osoby nebo fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ, kteraÂ prodaÂvaÂ vyÂrobky uvedeneÂ v odstavci 1 spotrÏebiteli, (daÂle jen ¹poslednõÂ prodejceª) zajistit, aby byl
spotrÏebitel informovaÂn o zpuÊsobu provedenõÂ zpeÏtneÂho
odbeÏru teÏchto pouzÏityÂch vyÂrobkuÊ. VyÂrobce elektrozarÏõÂzenõÂ daÂle zajistõÂ informovaÂnõÂ spotrÏebitele o
a) pozÏadavku, aby elektrozarÏõÂzenõÂ nebyla odstranÏovaÂna spolu se smeÏsnyÂm komunaÂlnõÂm odpadem, ale
byla fyzickyÂmi osobami odklaÂdaÂna na mõÂstech
k tomu urcÏenyÂch nebo v mõÂstech jejich zpeÏtneÂho
odbeÏru,
b) jejich uÂloze v opeÏtovneÂm pouzÏitõÂ elektrozarÏõÂzenõÂ
a materiaÂloveÂm nebo jineÂm vyuzÏitõÂ elektroodpadu,
c) mozÏnyÂch sÏkodlivyÂch vlivech nebezpecÏnyÂch laÂtek
obsazÏenyÂch v elektrozarÏõÂzenõÂ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ
a na lidskeÂ zdravõÂ.
(5) PoslednõÂ prodejce je povinen prÏi prodeji vyÂrobkuÊ, na ktereÂ se vztahuje povinnost zpeÏtneÂho odbeÏru, informovat spotrÏebitele o zpuÊsobu zajisÏteÏnõÂ zpeÏtneÂho odbeÏru teÏchto pouzÏityÂch vyÂrobkuÊ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe
tak neucÏinõÂ, je povinen tyto pouzÏiteÂ vyÂrobky odebõÂrat
prÏõÂmo v provozovneÏ, a to bez naÂroku na uÂplatu od
spotrÏebitele, po celou provoznõÂ dobu a bez vaÂzaÂnõÂ odebraÂnõÂ pouzÏityÂch vyÂrobkuÊ urcÏenyÂch ke zpeÏtneÂmu odbeÏru na naÂkup zbozÏõÂ.
(6) PovinnaÂ osoba muÊzÏe na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ dohody s obcõÂ vyuzÏõÂt ke splneÏnõÂ sveÂ povinnosti systeÂm
sbeÏru a trÏõÂdeÏnõÂ komunaÂlnõÂch odpaduÊ stanovenyÂ touto
obcõÂ.
(7) ZpeÏtnyÂ odbeÏr pouzÏityÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch
v odstavci 1 musõÂ byÂt proveden bez naÂroku na uÂplatu
za tento odbeÏr od spotrÏebitele, v prÏõÂpadeÏ uvedeneÂm
v odstavci 6 i od obce. MõÂsta zpeÏtneÂho odbeÏru musõÂ
byÂt pro spotrÏebitele stejneÏ dostupnaÂ jako mõÂsta prodeje
vyÂrobkuÊ, na ktereÂ se povinnost zpeÏtneÂho odbeÏru vzta-

31u
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huje. PovinnaÂ osoba je povinna zajistit zpeÏtnyÂ odbeÏr
zpuÊsobem odpovõÂdajõÂcõÂm obvyklyÂm mozÏnostem spotrÏebitele bez jeho nadmeÏrneÂho zatõÂzÏenõÂ. ZpeÏtnyÂ odbeÏr
pouzÏiteÂho vyÂrobku lze odmõÂtnout v prÏõÂpadeÏ, zÏe pouzÏityÂ vyÂrobek z duÊvodu kontaminace ohrozÏuje zdravõÂ
osob, ktereÂ zpeÏtnyÂ odbeÏr provaÂdeÏjõÂ.31u)
(8) ZpeÏtneÏ odebranyÂ vyÂrobek se staÂvaÂ odpadem
ve chvõÂli prÏedaÂnõÂ osobeÏ opraÂvneÏneÂ k jeho vyuzÏitõÂ nebo
odstraneÏnõÂ.
(9) PovinnaÂ osoba musõÂ zajistit vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ zpeÏtneÏ odebranyÂch pouzÏityÂch vyÂrobkuÊ v souladu s tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy, a to do konce kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho
po kalendaÂrÏnõÂm roce, v neÏmzÏ byly odebraÂny.
(10) PovinnaÂ osoba je povinna zpracovaÂvat rocÏnõÂ
zpraÂvu o plneÏnõÂ povinnosti zpeÏtneÂho odbeÏru za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem a tuto zpraÂvu kazÏdorocÏneÏ zasõÂlat
ministerstvu do 31. brÏezna.
(11) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou podrobnosti
zpuÊsobu provedenõÂ zpeÏtneÂho odbeÏru vyÂrobkuÊ a obsah
rocÏnõÂ zpraÂvy o plneÏnõÂ povinnosti zpeÏtneÂho odbeÏru za
uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
Â NIÂ ODPADU
Ê
EVIDENCE A OHLASÏOVA
Ï IÂZENIÂ
A ZAR
§ 39
Evidence a ohlasÏovaÂnõÂ odpaduÊ, zarÏõÂzenõÂ
k naklaÂdaÂnõÂ s odpady, shromazÏd'ovacõÂch
a sbeÏrovyÂch mõÂst, skladuÊ odpaduÊ, PCB,
zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB a odpaduÊ PCB
(1) PuÊvodci odpaduÊ a opraÂvneÏneÂ osoby, ktereÂ naklaÂdajõÂ s odpady, jsou povinni veÂst pruÊbeÏzÏnou evidenci
o odpadech a zpuÊsobech naklaÂdaÂnõÂ s odpady. Evidence
se vede za kazÏdou samostatnou provozovnu a za kazÏdyÂ
druh odpadu samostatneÏ. ZpuÊsob vedenõÂ evidence pro
jednotliveÂ druhy odpaduÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
(2) PuÊvodci a opraÂvneÏneÂ osoby v prÏõÂpadeÏ, zÏe produkujõÂ nebo naklaÂdajõÂ s võÂce nezÏ 50 kg nebezpecÏnyÂch
odpaduÊ za kalendaÂrÏnõÂ rok nebo s võÂce nezÏ 50 tunami
ostatnõÂch odpaduÊ za kalendaÂrÏnõÂ rok, jsou povinni zasõÂlat kazÏdorocÏneÏ do 15. uÂnora naÂsledujõÂcõÂho roku pravdiveÂ a uÂplneÂ hlaÂsÏenõÂ o druzõÂch, mnozÏstvõÂ odpaduÊ a zpuÊsobech naklaÂdaÂnõÂ s nimi a o puÊvodcõÂch odpaduÊ obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu

) NaprÏõÂklad vyhlaÂsÏka cÏ. 184/1999 Sb., kterou se stanovõÂ postup hodnocenõÂ rizika nebezpecÏnyÂch chemickyÂch laÂtek pro zdravõÂ
cÏloveÏka, vyhlaÂsÏka cÏ. 89/2001 Sb., kterou se stanovõÂ podmõÂnky pro zarÏazovaÂnõÂ pracõÂ podle kategoriõÂ, limitnõÂ hodnoty
ukazateluÊ biologickyÂch expozicÏnõÂch testuÊ a naÂlezÏitosti hlaÂsÏenõÂ pracõÂ s azbestem a biologickyÂmi cÏiniteli.

Strana 1084

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 106 / 2005

podle mõÂsta provozovny. HlaÂsÏenõÂ o produkci a naklaÂdaÂnõÂ s odpady vznikajõÂcõÂmi v raÂmci cÏinnosti Ministerstva obrany prÏedaÂvaÂ Ministerstvo obrany prÏõÂmo ministerstvu. ZpuÊsob ohlasÏovaÂnõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
(3) ProvozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ k odstranÏovaÂnõÂ nebo
vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ, provozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru
a zpracovaÂnõÂ autovrakuÊ, provozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ ke
sbeÏru, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a odstranÏovaÂnõÂ elektroodpadu (§ 37g) a provozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ uvedenyÂch v § 14
odst. 2 a dopravci odpaduÊ, kterÏõÂ nejsou zaÂrovenÏ osobou opraÂvneÏnou k prÏevzetõÂ odpaduÊ do sveÂho vlastnictvõÂ podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat uÂdaje o tomto
zarÏõÂzenõÂ nebo dopravnõÂ firmeÏ obecnõÂmu uÂrÏadu obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle mõÂsta zarÏõÂzenõÂ, u mobilnõÂch zarÏõÂzenõÂ a dopravcuÊ podle sõÂdla
nebo bydlisÏteÏ provozovatele, a to do 2 meÏsõÂcuÊ od zahaÂjenõÂ nebo ukoncÏenõÂ provozu tohoto zarÏõÂzenõÂ nebo
dopravnõÂ firmy nebo u zarÏõÂzenõÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona jizÏ provozovanyÂch do 6 meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. ZpuÊsob ohlasÏovaÂnõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) ProvozovateleÂ sklaÂdek jsou povinni zasõÂlat
kazÏdorocÏneÏ do 15. uÂnora naÂsledujõÂcõÂho roku uÂdaje
o stavu vytvorÏeneÂ financÏnõÂ rezervy k 31. prosinci prÏedchozõÂho roku obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle mõÂsta sklaÂdky. Tyto uÂdaje
musõÂ byÂt dolozÏeny vyÂpisem z bankovnõÂho uÂcÏtu provozovatele sklaÂdky.
(5) ProvozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru a zpracovaÂnõÂ
autovrakuÊ jsou povinni veÂst evidenci a zasõÂlat uÂdaje
o pocÏtu a stavu prÏevzatyÂch autovrakuÊ a o zpuÊsobech
jejich zpracovaÂnõÂ a provozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ k oddeÏleneÂmu sbeÏru, zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ a odstranÏovaÂnõÂ elektroodpadu jsou povinni veÂst evidenci a zasõÂlat uÂdaje
o typu, mnozÏstvõÂ a zpuÊsobu zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ nebo
odstraneÏnõÂ elekroodpadu v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem kazÏdorocÏneÏ do 15. uÂnora
naÂsledujõÂcõÂho roku obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou
puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle mõÂsta provozovny.
(6) Obce a osoby opraÂvneÏneÂ ke sbeÏru nebo vyÂkupu odpaduÊ jsou povinny zasõÂlat uÂdaje o jimi uzÏõÂvanyÂch shromazÏd'ovacõÂch mõÂstech nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
a sbeÏrovyÂch mõÂstech a skladech odpaduÊ obecnõÂmu
uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle
shromazÏd'ovacõÂho nebo sbeÏroveÂho mõÂsta nebo mõÂsta
skladu odpaduÊ, a to do 2 meÏsõÂcuÊ od zahaÂjenõÂ nebo
ukoncÏenõÂ provozu shromazÏd'ovacõÂho nebo sbeÏroveÂho
mõÂsta nebo skladu odpaduÊ nebo u shromazÏd'ovacõÂch
nebo sbeÏrovyÂch mõÂst nebo skladuÊ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona jizÏ provozovanyÂch do 6 meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. Rozsah a naÂlezÏitosti uÂdajuÊ
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(7) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
zpracovaÂvaÂ na zaÂkladeÏ hlaÂsÏenõÂ podle odstavcuÊ 2 azÏ 6
evidenci odpaduÊ a zpuÊsobuÊ naklaÂdaÂnõÂ s nimi, zarÏõÂzenõÂ
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k naklaÂdaÂnõÂ s odpady, zarÏõÂzenõÂ uvedenyÂch v § 14
odst. 2, shromazÏd'ovacõÂch mõÂst nebezpecÏnyÂch odpaduÊ,
sbeÏrovyÂch mõÂst odpaduÊ a skladuÊ odpaduÊ, prÏevzatyÂch
autovrakuÊ a zpuÊsobuÊ jejich zpracovaÂnõÂ, typu, mnozÏstvõÂ
a zpuÊsobuÊ zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ, nebo odstraneÏnõÂ elektroodpadu a dopravcuÊ odpaduÊ v rozsahu stanoveneÂm
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. Tyto evidence zasõÂlaÂ
kazÏdorocÏneÏ do 30. dubna naÂsledujõÂcõÂho roku ministerstvu a prÏõÂslusÏneÂmu krajskeÂmu uÂrÏadu prostrÏednictvõÂm
zarÏõÂzenõÂ pro prÏenos dat nebo na technickeÂm nosicÏi dat.
(8) PraÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ, ktereÂ provozujõÂ zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂ PCB
a podleÂhajõÂcõÂ evidenci podle § 26 põÂsm. c) nebo provozujõÂ zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ mohou obsahovat PCB a podleÂhajõÂ evidenci podle § 26 põÂsm. d) nebo vlastnõÂ nebo drzÏõÂ
PCB definovaneÂ v § 26 põÂsm. a), jsou povinny veÂst
samostatneÏ evidenci o tomto zarÏõÂzenõÂ a PCB v rozsahu
stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a oznaÂmit
tuto skutecÏnost ministerstvu do 31. prosince 2004, pokud tak dosud neucÏinily. ZmeÏny v evidovanyÂch skutecÏnostech jsou tyto osoby povinny ohlaÂsit ministerstvu neprodleneÏ poteÂ, co ke zmeÏneÏ dosÏlo. ZpuÊsob ohlasÏovaÂnõÂ zmeÏn v evidovanyÂch skutecÏnostech stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. Tato povinnost se nevztahuje na
laboratornõÂ standardy.
(9) Evidenci odpaduÊ, zarÏõÂzenõÂ k naklaÂdaÂnõÂ s odpady, shromazÏd'ovacõÂch mõÂst nebezpecÏnyÂch odpaduÊ,
sbeÏrovyÂch mõÂst odpaduÊ, skladuÊ odpaduÊ a PCB, odpaduÊ
PCB a zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB a podleÂhajõÂcõÂch evidenci vznikajõÂcõÂch v raÂmci cÏinnosti Ministerstva obrany
zajisÏt'uje Ministerstvo obrany ve spolupraÂci s ministerstvem.
(10) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
a krajskyÂ uÂrÏad jsou povinny veÂst evidenci jimi vydanyÂch souhlasuÊ a dalsÏõÂch rozhodnutõÂ vydanyÂch podle
tohoto zaÂkona. Tuto evidenci obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ a krajskyÂ uÂrÏad zasõÂlajõÂ ministerstvu
do 30. dubna naÂsledujõÂcõÂho roku prostrÏednictvõÂm zarÏõÂzenõÂ pro prÏenos dat nebo na technickeÂm nosicÏi dat.
Rozsah a zpuÊsob ohlasÏovaÂnõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis. ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
a krajskyÂ uÂrÏad zverÏejnÏujõÂ na portaÂlu verÏejneÂ spraÂvy,
poprÏõÂpadeÏ i jinyÂm vhodnyÂm zpuÊsobem aktuaÂlnõÂ seznam zarÏõÂzenõÂ provozovanyÂch podle § 14 odst. 1 a podle § 14 odst. 2.
(11) Pokud nenõÂ tõÂmto zaÂkonem nebo provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem stanoveno jinak, jsou praÂvnickeÂ
osoby, fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ a spraÂvnõÂ
uÂrÏady, ktereÂ jsou povinny veÂst evidenci podle odstavcuÊ
1 azÏ 10, povinny tuto evidenci archivovat nejmeÂneÏ po
dobu 5 let.
(12) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) zpuÊsob vedenõÂ pruÊbeÏzÏneÂ evidence odpaduÊ a dobu
archivace teÂto evidence pro neÏktereÂ druhy odpaduÊ,
b) zpuÊsob ohlasÏovaÂnõÂ odpaduÊ, zarÏõÂzenõÂ k naklaÂdaÂnõÂ
s odpady, shromazÏd'ovacõÂch mõÂst nebezpecÏnyÂch
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odpaduÊ, sbeÏrovyÂch mõÂst odpaduÊ, skladuÊ odpaduÊ,
dopravcuÊ odpaduÊ, PCB, odpaduÊ PCB a zarÏõÂzenõÂ
obsahujõÂcõÂch PCB, pocÏtu a stavu prÏevzatyÂch autovrakuÊ a zpuÊsobech jejich zpracovaÂnõÂ, o typu,
mnozÏstvõÂ elektroodpadu a zpuÊsobech jeho zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ,
c) zpuÊsob vedenõÂ evidence vydanyÂch souhlasuÊ a dalsÏõÂch rozhodnutõÂ vydanyÂch podle tohoto zaÂkona.
§ 40
Evidence prÏi prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
(1) PrÏi prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ jsou odesõÂlatel a prÏõÂjemce povinni vyplnit evidencÏnõÂ list v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. Evidence prÏepravovanyÂch nebezpecÏnyÂch odpaduÊ se nevede prÏi vnitropodnikoveÂ dopraveÏ zabezpecÏovaneÂ
vlastnõÂmi dopravnõÂmi prostrÏedky, pokud neprÏesahuje
areaÂl provozovny.
(2) OdesõÂlatel odpadu je povinen
a) prÏilozÏit k zaÂsilce nebezpecÏneÂho odpadu vyplneÏnyÂ
evidencÏnõÂ list,
b) zaslat evidencÏnõÂ list obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle mõÂsta zahaÂjenõÂ prÏepravy do 10 dnuÊ od jejõÂho zahaÂjenõÂ,
c) informovat obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta zahaÂjenõÂ prÏepravy a inspekci v prÏõÂpadeÏ, zÏe do 20 dnuÊ od odeslaÂnõÂ odpadu
neobdrzÏõÂ od prÏõÂjemce potvrzenyÂ evidencÏnõÂ list
o prÏevzetõÂ nebezpecÏneÂho odpadu.
(3) PrÏõÂjemce odpadu je povinen zaslat evidencÏnõÂ
list o prÏepraveÏ nebezpecÏneÂho odpadu s potvrzenõÂm
o prÏevzetõÂ odpadu odesõÂlateli a obecnõÂm uÂrÏaduÊm obcõÂ
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ prÏõÂslusÏnyÂm podle mõÂsta zahaÂjenõÂ a ukoncÏenõÂ prÏepravy do 10 dnuÊ od jeho prÏevzetõÂ.
(4) OdesõÂlatel odpadu a prÏõÂjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 po
dobu nejmeÂneÏ 5 let.
(5) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou zpuÊsob vedenõÂ
evidence odpaduÊ prÏi prÏepraveÏ odpaduÊ.
Â ST SEDMA
Â
CÏ A
Â NY ODPADOVEÂHO HOSPODA
ÂR
Ï STVIÂ
PLA
§ 41
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem zpracovaÂvaÂ ministerstvo,
kraje v samostatneÂ puÊsobnosti a puÊvodci odpaduÊ.
(2) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ se zpracovaÂvaÂ
za uÂcÏelem vytvaÂrÏenõÂ podmõÂnek pro prÏedchaÂzenõÂ vzniku
odpaduÊ a naklaÂdaÂnõÂ s nimi podle tohoto zaÂkona.
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(3) Na zpracovaÂnõÂ, projednaÂvaÂnõÂ a schvalovaÂnõÂ
naÂvrhuÊ plaÂnuÊ odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ se nevztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd.
(4) Do plaÂnuÊ odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky a krajuÊ lze verÏejneÏ nahlõÂzÏet, porÏizovat si z nich
vyÂpisy, opisy nebo kopie.
§ 42
PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky
(1) NaÂvrh plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ
republiky zpracovaÂvaÂ ministerstvo. NaÂvrh plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky projednaÂ ministerstvo s kraji v samostatneÂ puÊsobnosti.
(2) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky obsahuje vyhodnocenõÂ stavu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ, zaÂvaznou cÏaÂst a smeÏrnou cÏaÂst.
(3) ZaÂvaznou cÏaÂst plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky vyhlasÏuje vlaÂda svyÂm narÏõÂzenõÂm.
(4) ZaÂvaznaÂ cÏaÂst plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ
CÏeskeÂ republiky stanovõÂ raÂmcoveÂ cõÂle, raÂmcovaÂ opatrÏenõÂ k jejich dosazÏenõÂ a upravuje soustavu indikaÂtoruÊ
jejich hodnocenõÂ pro
a) prÏedchaÂzenõÂ vzniku odpaduÊ, omezovaÂnõÂ jejich
mnozÏstvõÂ a nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ,
b) naklaÂdaÂnõÂ s vybranyÂmi odpady podle cÏaÂsti cÏtvrteÂ
tohoto zaÂkona,
c) naklaÂdaÂnõÂ s dalsÏõÂmi odpady, zejmeÂna nebezpecÏnyÂmi,
d) naklaÂdaÂnõÂ s odpady z obaluÊ,
e) vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ,
f) snizÏovaÂnõÂ podõÂlu odpaduÊ uklaÂdanyÂch na sklaÂdky
a podõÂlu biologicky rozlozÏitelneÂ slozÏky v nich obsazÏeneÂ,
g) vytvaÂrÏenõÂ integrovaneÂho systeÂmu naklaÂdaÂnõÂ s odpady.
(5) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky se zpracovaÂvaÂ na dobu nejmeÂneÏ 10 let a musõÂ
byÂt zmeÏneÏn bezprostrÏedneÏ po kazÏdeÂ zaÂsadnõÂ zmeÏneÏ
podmõÂnek, na jejichzÏ zaÂkladeÏ byl zpracovaÂn.
(6) ZaÂvaznaÂ cÏaÂst plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ
CÏeskeÂ republiky, vcÏetneÏ jejõÂch zmeÏn, je zaÂvaznyÂm podkladem pro zpracovaÂnõÂ plaÂnuÊ odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ krajuÊ a pro rozhodovacõÂ a jineÂ cÏinnosti prÏõÂslusÏnyÂch
spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, krajuÊ a obcõÂ v oblasti odpadoveÂho
hospodaÂrÏstvõÂ.
(7) VyhodnocenõÂ plneÏnõÂ plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky provaÂdõÂ ministerstvo pomocõÂ soustavy indikaÂtoruÊ kazÏdorocÏneÏ do 31. prosince
naÂsledujõÂcõÂho roku.
(8) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky a jeho zmeÏny ministerstvo zverÏejnõÂ na portaÂlu
verÏejneÂ spraÂvy, nebo jinyÂm vhodnyÂm zpuÊsobem.
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§ 43
PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje
(1) Kraj v samostatneÂ puÊsobnosti zpracovaÂvaÂ plaÂn
odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje pro jõÂm spravovaneÂ
uÂzemõÂ a jeho zmeÏny.
(2) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje musõÂ byÂt
v souladu se zaÂvaznou cÏaÂstõÂ plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky a jejõÂmi zmeÏnami.
(3) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje obsahuje
zaÂvaznou cÏaÂst a smeÏrnou cÏaÂst.
(4) ZaÂvaznaÂ cÏaÂst plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ
kraje stanovõÂ konkreÂtnõÂ cõÂle, konkreÂtnõÂ opatrÏenõÂ k jejich
dosazÏenõÂ pro
a) prÏedchaÂzenõÂ vzniku odpaduÊ, omezovaÂnõÂ jejich
mnozÏstvõÂ a nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ,
b) naklaÂdaÂnõÂ s komunaÂlnõÂmi odpady,
c) naklaÂdaÂnõÂ s vybranyÂmi odpady podle cÏaÂsti cÏtvrteÂ
tohoto zaÂkona,
d) naklaÂdaÂnõÂ s dalsÏõÂmi odpady, zejmeÂna nebezpecÏnyÂmi,
e) naklaÂdaÂnõÂ s odpady z obaluÊ,
f) vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ,
g) snizÏovaÂnõÂ podõÂlu odpaduÊ uklaÂdanyÂch na sklaÂdku
a podõÂlu biologicky rozlozÏitelneÂ slozÏky v nich obsazÏeneÂ,
h) vytvaÂrÏenõÂ integrovaneÂho systeÂmu naklaÂdaÂnõÂ s odpady.
(5) Vznikne-li potrÏeba zrÏõÂdit zarÏõÂzenõÂ k naklaÂdaÂnõÂ
s odpady nebo rÏesÏit pohyb odpaduÊ prÏesahujõÂcõÂ hranice
krajuÊ, jsou kraje v samostatneÂ puÊsobnosti povinny prÏi
zpracovaÂvaÂnõÂ plaÂnuÊ odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje
a jejich zmeÏn spolu vzaÂjemneÏ spolupracovat.
(6) Kraj v samostatneÂ puÊsobnosti je povinen zpracovat a schvaÂlit naÂvrh plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ
kraje nebo jeho zmeÏny do 18 meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ vlaÂdy, kteryÂm se vyhlasÏuje zaÂvaznaÂ cÏaÂst
plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky nebo
jejõÂ zmeÏny ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
(7) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje se zpracovaÂvaÂ na dobu nejmeÂneÏ 10 let a musõÂ byÂt zmeÏneÏn prÏi
kazÏdeÂ zaÂsadnõÂ zmeÏneÏ podmõÂnek, na jejichzÏ zaÂkladeÏ byl
zpracovaÂn.
(8) Kraj v samostatneÂ puÊsobnosti je povinen do
10 dnuÊ ode dne zpracovaÂnõÂ naÂvrhu plaÂnu odpadoveÂho
hospodaÂrÏstvõÂ nebo jeho zmeÏny oznaÂmit zpuÊsobem
v mõÂsteÏ obvyklyÂm, kdy a kde lze do tohoto naÂvrhu
plaÂnu nahleÂdnout, cÏinit si vyÂpisy, opisy nebo kopie.
VerÏejneÂ nahleÂdnutõÂ do naÂvrhu plaÂnu odpadoveÂho hos-
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) ZaÂkon cÏ. 129/2000 Sb., o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ).
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podaÂrÏstvõÂ kraje nebo jeho zmeÏny musõÂ byÂt umozÏneÏno
po dobu nejmeÂneÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne oznaÂmenõÂ mozÏnosti verÏejneÂho nahleÂdnutõÂ; v teÂto lhuÊteÏ lze
teÂzÏ uplatnit k naÂvrhu plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ
kraje nebo jeho zmeÏneÏ põÂsemneÂ vyjaÂdrÏenõÂ. Kraj je povinen prÏipomõÂnky vyporÏaÂdat a toto vyporÏaÂdaÂnõÂ zverÏejnit.
(9) Kraj v samostatneÂ puÊsobnosti je povinen zaslat kopii plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje nebo
jeho zmeÏny ministerstvu do 1 meÏsõÂce po jeho schvaÂlenõÂ.
(10) ZaÂvaznou cÏaÂst plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje a jejõÂ zmeÏnu vyhlaÂsõÂ kraj obecneÏ zaÂvaznou
vyhlaÂsÏkou.32) ZaÂvaznaÂ cÏaÂst plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje je zaÂvaznyÂm podkladem pro zpracovaÂnõÂ
plaÂnuÊ odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodcuÊ odpaduÊ a pro
rozhodovacõÂ a koncepcÏnõÂ cÏinnosti prÏõÂslusÏnyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, krajuÊ a obcõÂ v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ.
(11) Kraj zasõÂlaÂ vyhodnocenõÂ plneÏnõÂ plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje ministerstvu kazÏdorocÏneÏ do
15. listopadu naÂsledujõÂcõÂho roku. VyhodnocenõÂ provede pomocõÂ soustavy indikaÂtoruÊ stanoveneÂ v zaÂvazneÂ
cÏaÂsti plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky.
(12) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje a jeho
zmeÏny kraj zverÏejnõÂ na portaÂlu verÏejneÂ spraÂvy, nebo
jinyÂm vhodnyÂm zpuÊsobem.
§ 44
PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce odpaduÊ
(1) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce odpaduÊ zpracovaÂvajõÂ puÊvodci odpaduÊ, kterÏõÂ produkujõÂ
rocÏneÏ võÂce nezÏ 10 t nebezpecÏneÂho odpadu nebo võÂce
nezÏ 1000 t ostatnõÂho odpadu.
(2) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce odpaduÊ musõÂ byÂt v souladu se zaÂvaznou cÏaÂstõÂ plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje a jejõÂmi zmeÏnami.
(3) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce odpaduÊ se zpracovaÂvaÂ na dobu nejmeÂneÏ 5 let a musõÂ byÂt
zmeÏneÏn prÏi kazÏdeÂ zaÂsadnõÂ zmeÏneÏ podmõÂnek, na jejichzÏ
zaÂkladeÏ byl zpracovaÂn, a to nejpozdeÏji do 3 meÏsõÂcuÊ od
zmeÏny podmõÂnek.
(4) PuÊvodce odpaduÊ, kteryÂ ke dni vyhlaÂsÏenõÂ zaÂvazneÂ cÏaÂsti plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje nebo
jejõÂ zmeÏny produkuje mnozÏstvõÂ odpaduÊ nad limit stanovenyÂ v odstavci 1, je povinen zpracovat naÂvrh plaÂnu
odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ do 1 roku od vyhlaÂsÏenõÂ zaÂvazneÂ cÏaÂsti plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje nebo
jejõÂ zmeÏny. OstatnõÂ puÊvodci jsou povinni zpracovat naÂvrh plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ do 1 roku od dosazÏenõÂ produkce odpaduÊ nad limit stanovenyÂ v odstavci 1.
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(5) PuÊvodce odpaduÊ je povinen kopii naÂvrhu
sveÂho plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ nebo jeho
zmeÏny zaslat krajskeÂmu uÂrÏadu, prÏõÂslusÏneÂmu podle sõÂdla
provozovny puÊvodce odpaduÊ, a to nejpozdeÏji do 3 meÏsõÂcuÊ od jeho zpracovaÂnõÂ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe naÂvrh plaÂnu
odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce odpaduÊ neobsahuje
naÂlezÏitosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem nebo nenõÂ v souladu se zaÂvaznou
cÏaÂstõÂ plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje a jejõÂ zmeÏnou, prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ uÂrÏad do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne obdrzÏenõÂ naÂvrhu plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce odpaduÊ sdeÏlõÂ puÊvodci odpaduÊ sveÂ prÏipomõÂnky.
(6) PuÊvodce odpaduÊ je povinen do 3 meÏsõÂcuÊ ode
dne dorucÏenõÂ prÏipomõÂnek prÏõÂslusÏneÂho krajskeÂho uÂrÏadu
zaslat tomuto krajskeÂmu uÂrÏadu upravenyÂ plaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ se zapracovanyÂmi prÏipomõÂnkami.
(7) PlaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce odpaduÊ je zaÂvaznyÂm podkladem pro jeho cÏinnosti.
(8) Obce, ktereÂ k zabezpecÏenõÂ svyÂch povinnostõÂ
prÏi naklaÂdaÂnõÂ s komunaÂlnõÂm odpadem vytvorÏily dobrovolnyÂ svazek obcõÂ,34) mohou na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ dohody zpracovat spolecÏnyÂ plaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce odpaduÊ, urcÏujõÂcõÂ rozsah a zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ s komunaÂlnõÂm odpadem.
(9) Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem obsah plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce odpaduÊ.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
Â STROJE
EKONOMICKEÂ NA
H L AVA I
Ê
POPLATKY ZA ULOZÏENIÂ ODPADU
§ 45
(1) Za uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ na sklaÂdky je puÊvodce
povinen platit poplatek.
(2) Poplatek platõÂ i puÊvodce, kteryÂ je saÂm provozovatelem sklaÂdky a tato sklaÂdka je na jeho vlastnõÂm
pozemku.
(3) Poplatky se neplatõÂ za uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ jako
technologickeÂho materiaÂlu na zajisÏteÏnõÂ sklaÂdky za uÂcÏelem technickeÂho zabezpecÏenõÂ sklaÂdky v souladu se
schvaÂlenyÂm projektem a provoznõÂm rÏaÂdem sklaÂdky.
TechnologickyÂm materiaÂlem nenõÂ odpad, kteryÂ je uklaÂdaÂn nad raÂmec projektu urcÏujõÂcõÂho nezbytneÂ mnozÏstvõÂ.
Ministerstvo stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
pozÏadavky na uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ jako technologickeÂho
materiaÂlu na zajisÏteÏnõÂ sklaÂdky.

Strana 1087

§ 46
(1) Poplatek za uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ na sklaÂdky se
sklaÂdaÂ ze dvou slozÏek. ZaÂkladnõÂ slozÏka poplatku se
platõÂ za ulozÏenõÂ odpadu, za ulozÏenõÂ nebezpecÏneÂho odpadu se daÂle platõÂ rizikovaÂ slozÏka.
(2) Poplatek od puÊvodce vybõÂraÂ provozovatel
sklaÂdky prÏi ulozÏenõÂ odpaduÊ na sklaÂdku. Provozovatel
sklaÂdky potvrdõÂ puÊvodci vybraÂnõÂ poplatku. Provozovatel sklaÂdky odvaÂdõÂ vybraneÂ poplatky prÏõÂjemci poplatku vzÏdy k poslednõÂmu dni naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce a soucÏasneÏ ho informuje o dluzÏnyÂch poplatcõÂch. Pokud puÊvodce nezaplatil poplatek ve stanoveneÂ vyÂsÏi, ulozÏõÂ mu povinnost zaplatit poplatek krajskyÂ
uÂrÏad, kteryÂ vydal souhlas k provozovaÂnõÂ sklaÂdky, rozhodnutõÂm na naÂvrh prÏõÂjemce poplatku.
(3) Poplatek je v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem prÏõÂjmem obce, na jejõÂmzÏ katastraÂlnõÂm uÂzemõÂ je
sklaÂdka umõÂsteÏna, a StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
CÏeskeÂ republiky.35)
(4) Pokud je puÊvodcem obec a uklaÂdaÂ odpad na
sklaÂdku, kteraÂ je na jejõÂm katastraÂlnõÂm uÂzemõÂ, nevybõÂraÂ
se od teÂto obce zaÂkladnõÂ slozÏka poplatku.
(5) Kontrolu placenõÂ poplatkuÊ u provozovatele
sklaÂdky provaÂdõÂ obec a krajskyÂ uÂrÏad, na jejichzÏ katastraÂlnõÂm uÂzemõÂ lezÏõÂ sklaÂdka.
§ 47
(1) Pokud provozovatel sklaÂdky neodvedl obci
nebo StaÂtnõÂmu fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ vybranyÂ poplatek ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ulozÏõÂ mu povinnost zaplatit
poplatek krajskyÂ uÂrÏad, kteryÂ vydal souhlas k provozovaÂnõÂ sklaÂdky, rozhodnutõÂm, na naÂvrh prÏõÂjemce poplatku. Za neodvedenyÂ poplatek se platõÂ penaÂle ve vyÂsÏi
0,5 % ze zadrzÏeneÂ cÏaÂstky denneÏ. PenaÂle je prÏõÂjmem
obce.
(2) Poplatky a penaÂle vymaÂhajõÂ financÏnõÂ uÂrÏady
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂ katastraÂlnõÂmu uÂzemõÂ, na ktereÂm je
sklaÂdka umõÂsteÏna; prÏitom postupujõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,36) pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
§ 48
(1) ZaÂkladnõÂ slozÏka poplatku je prÏõÂjmem obce, na
jejõÂmzÏ katastraÂlnõÂm uÂzemõÂ sklaÂdka lezÏõÂ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe
sklaÂdka lezÏõÂ na katastraÂlnõÂch uÂzemõÂch neÏkolika obcõÂ,
deÏlõÂ se tento prÏõÂjem proporcionaÂlneÏ podle velikosti
cÏaÂsti sklaÂdky lezÏõÂcõÂ v katastraÂlnõÂch uÂzemõÂch teÏchto obcõÂ.
(2) VyÂsÏe sazby zaÂkladnõÂ slozÏky poplatku je stanovena v prÏõÂloze cÏ. 6 k tomuto zaÂkonu.
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) ZaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ).

) ZaÂkon cÏ. 388/1991 Sb., o StaÂtnõÂm fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 334/1992 Sb.
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) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

(3) RizikovaÂ slozÏka poplatku je prÏõÂjmem StaÂtnõÂho
fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
(4) VyÂsÏe sazby rizikoveÂ slozÏky poplatku je stanovena v prÏõÂloze cÏ. 6 k tomuto zaÂkonu.
(5) Odpady azbestu se zpoplatnÏujõÂ ve vyÂsÏi sazby
za uklaÂdaÂnõÂ ostatnõÂch odpaduÊ.
HLAVA I I
FINANCÏNIÂ REZERVA
Â DEK
PRO REKULTIVACE A ASANACE SKLA
§ 49
(1) Provozovatel sklaÂdky je povinen vytvaÂrÏet financÏnõÂ rezervu na rekultivaci, zajisÏteÏnõÂ peÂcÏe o sklaÂdku
a asanaci po ukoncÏenõÂ jejõÂho provozu (daÂle jen ¹financÏnõÂ rezervaª).
(2) Tvorba financÏnõÂ rezervy se zahrnuje do naÂkladuÊ provozovatele sklaÂdky a tvorba teÂto rezervy je
vyÂdajem vynalozÏenyÂm na dosazÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ a udrzÏenõÂ
Â roky z peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ financÏnõÂ reprÏõÂjmuÊ.37) U
zervy jsou jejõÂ soucÏaÂstõÂ.
(3) PeneÏzÏnõÂ prostrÏedky teÂto rezervy se uklaÂdajõÂ na
zvlaÂsÏtnõÂ uÂcÏet v bance. ProstrÏedky financÏnõÂ rezervy nemohou byÂt prÏedmeÏtem narÏõÂzenõÂ a provedenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ, ani zahrnuty do konkurznõÂ podstaty provozovatele sklaÂdky, majitele sklaÂdky nebo jejich praÂvnõÂch naÂstupcuÊ.
§ 50
(1) Provozovatel sklaÂdky je povinen zrÏõÂdit ode
dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona zvlaÂsÏtnõÂ vaÂzanyÂ uÂcÏet pro
uÂcÏely uklaÂdaÂnõÂ peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ k vytvaÂrÏenõÂ financÏnõÂ rezervy. Pro kazÏdou sklaÂdku, na kterou je vydaÂno samostatneÂ rozhodnutõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,24) musõÂ byÂt zrÏõÂzen samostatnyÂ zvlaÂsÏtnõÂ vaÂzanyÂ uÂcÏet.
(2) Smlouva s bankou o zrÏõÂzenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho vaÂzaneÂho uÂcÏtu musõÂ obsahovat uÂdaj, ktereÂ sklaÂdky se financÏnõÂ rezerva tyÂkaÂ a ustanovenõÂ, zÏe se jednaÂ o zvlaÂsÏtnõÂ
vaÂzanyÂ uÂcÏet, kteryÂ je bankou spravovaÂn podle § 49
azÏ 51. Dispozice s uÂcÏtem ode dne jeho zrÏõÂzenõÂ je mozÏnaÂ
pouze se souhlasem krajskeÂho uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho podle
umõÂsteÏnõÂ sklaÂdky.
(3) PeneÏzÏnõÂ prostrÏedky vytvaÂrÏeneÂ financÏnõÂ rezervy prÏevaÂdõÂ provozovatel sklaÂdky na zvlaÂsÏtnõÂ vaÂzanyÂ
uÂcÏet zrÏõÂzenyÂ podle odstavce 1 vzÏdy k poslednõÂmu dni
naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce.
(4) Podstatnou naÂlezÏitostõÂ smlouvy, kterou se prÏevaÂdõÂ uzÏõÂvacõÂ praÂvo ke sklaÂdce odpaduÊ na noveÂho pro-
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vozovatele sklaÂdky, je i dohoda o prÏevodu financÏnõÂ
rezervy na noveÂho provozovatele sklaÂdky. Bez teÂto dohody o prÏevodu financÏnõÂ rezervy je smlouva o prÏevodu
uzÏõÂvacõÂho praÂva ke sklaÂdce odpaduÊ na noveÂho provozovatele sklaÂdky neplatnaÂ.
§ 51
(1) CÏerpaÂnõÂ z prostrÏedkuÊ financÏnõÂ rezervy smõÂ byÂt
provaÂdeÏno pouze se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho krajskeÂho
uÂrÏadu na praÂce souvisejõÂcõÂ s rekultivacõÂ, zajisÏteÏnõÂm peÂcÏe
o sklaÂdku po skoncÏenõÂ jejõÂho provozu a asanacõÂ. Souhlas krajskyÂ uÂrÏad udeÏluje na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o zahaÂjenõÂ rekultivacÏnõÂch pracõÂ vydaneÂho podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.38)
(2) Zanikne-li provozovatel sklaÂdky prÏed ukoncÏenõÂm peÂcÏe o sklaÂdku a jeho praÂvnõÂ naÂstupce nenõÂ znaÂm
nebo neexistuje, banka odvede nevycÏerpanou cÏaÂst financÏnõÂ rezervy do StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
CÏeskeÂ republiky a informuje o tom krajskyÂ uÂrÏad
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ podle umõÂsteÏnõÂ sklaÂdky. Tyto prostrÏedky budou StaÂtnõÂm fondem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ poukaÂzaÂny na zvlaÂsÏtnõÂ vaÂzanyÂ uÂcÏet podle tohoto zaÂkona
tomu, kdo zabezpecÏõÂ rekultivaci, peÂcÏi o sklaÂdku a asanaci po ukoncÏenõÂ jejõÂho provozu, vaÂznoucõÂ na teÂto
sklaÂdce. ZpuÊsob cÏerpaÂnõÂ prostrÏedkuÊ financÏnõÂ rezervy
z tohoto uÂcÏtu se provaÂdõÂ podle odstavce 1.
(3) NevycÏerpanaÂ cÏaÂst financÏnõÂ rezervy se po
ukoncÏenõÂ peÂcÏe o sklaÂdku uvolnÏuje ve prospeÏch provozovatele sklaÂdky nebo jeho praÂvnõÂho naÂstupce; nenõÂ-li
praÂvnõÂ naÂstupce znaÂm nebo neexistuje-li, odvede se do
rozpocÏtu obce, na jejõÂmzÏ katastraÂlnõÂm uÂzemõÂ sklaÂdka
lezÏõÂ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe sklaÂdka lezÏõÂ na katastraÂlnõÂch uÂzemõÂch neÏkolika obcõÂ, deÏlõÂ se tento prÏõÂjem proporcionaÂlneÏ podle velikosti cÏaÂsti sklaÂdky lezÏõÂcõÂ v katastraÂlnõÂch
uÂzemõÂch teÏchto obcõÂ.
(4) VyÂsÏe financÏnõÂ rezervy cÏinõÂ
a) 100 KcÏ za 1 tunu ulozÏeneÂho nebezpecÏneÂho odpadu nebo komunaÂlnõÂho odpadu, s vyÂjimkou odpadu azbestu,
b) 35 KcÏ za 1 tunu ulozÏeneÂho ostatnõÂho odpadu, odpadu uklaÂdaneÂho jako technologickyÂ materiaÂl na
zajisÏteÏnõÂ sklaÂdky a odpadu azbestu.
(5) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou zpuÊsob vytvaÂrÏenõÂ a cÏerpaÂnõÂ financÏnõÂ rezervy.
§ 52
Dobu trvaÂnõÂ a podmõÂnky peÂcÏe o sklaÂdku po uzavrÏenõÂ jejõÂho provozu, rekultivaci a asanaci stanovõÂ individuaÂlneÏ pro kazÏdou sklaÂdku prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ uÂrÏad

) ZaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) NaprÏõÂklad § 76 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 44/1988 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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jako soucÏaÂst provoznõÂho rÏaÂdu. LhuÊta nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ
nezÏ 30 let.
Â S T D E VA
Â TA
Â
CÏ A
Ï ESHRANICÏNIÂ PR
Ï EPRAVA ODPADU
Ê
PR
§ 53
(1) PrÏeshranicÏnõÂ prÏepravu odpaduÊ do CÏeskeÂ republiky, z CÏeskeÂ republiky a prÏes CÏeskou republiku (daÂle
jen ¹prÏeshranicÏnõÂ prÏeprava odpaduÊª) upravujõÂ praÂvnõÂ
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂ dozor
nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a jejich kontrolu.39) Tento zaÂkon
obsahuje ustanovenõÂ nezbytnaÂ k jejich provedenõÂ.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem pro prÏeshranicÏnõÂ
prÏepravu odpaduÊ a kontaktnõÂm subjektem za CÏeskou
republiku je ministerstvo.
§ 54
(1) Odpad vzniklyÂ v CÏeskeÂ republice se prÏednostneÏ odstranÏuje v CÏeskeÂ republice.
(2) PrÏeshranicÏnõÂ prÏeprava odpaduÊ do CÏeskeÂ republiky za uÂcÏelem odstraneÏnõÂ je zakaÂzaÂna s vyÂjimkou odpaduÊ vzniklyÂch v sousednõÂch staÂtech v duÊsledku zÏivelnõÂch pohrom nebo za stavu nouze.
(3) Odpad vzniklyÂ v CÏeskeÂ republice se prÏednostneÏ vyuzÏõÂvaÂ v CÏeskeÂ republice, nejednaÂ-li se o jeho
vyuzÏitõÂ v jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtech EvropskeÂ unie.
§ 55
OznaÂmenõÂ o prÏeshranicÏnõÂ prÏepraveÏ odpaduÊ
(1) OznaÂmenõÂ o prÏeshranicÏnõÂ prÏepraveÏ odpaduÊ
podaÂvaÂ oznamovatel podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou
odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj
Â cÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂho
a jejich kontrolu.39) U
oznaÂmenõÂm podle tohoto odstavce je pouze oznamovatel.
(2) Postup stanovenyÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂmi dozor nad prÏepravou
odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj
a jejich kontrolu39) a tõÂmto zaÂkonem pro odpady uvedeneÂ v prÏõÂloze III a IV narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93
o dozoru nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho
spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a o jejich kontrole39) se
prÏimeÏrÏeneÏ vztahuje i na odpady stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm
prÏedpisem podle odstavce 6. OznaÂmenõÂ o prÏeshranicÏnõÂ
prÏepraveÏ teÏchto odpaduÊ do CÏeskeÂ republiky podaÂvaÂ
prÏõÂjemce. UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂho oznaÂmenõÂm
podle tohoto odstavce je pouze prÏõÂjemce.
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(3) KromeÏ naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch praÂvnõÂmi
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂmi dozor
nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a jejich kontrolu,39) prÏedlozÏõÂ oznamovatel ministerstvu
a) smlouvu o environmentaÂlneÏ sÏetrneÂm vyuzÏitõÂ nebo
odstraneÏnõÂ odpaduÊ; v prÏõÂpadeÏ prÏeshranicÏnõÂ prÏepravy odpaduÊ ze staÂtu, kteryÂ nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie, musõÂ smlouva obsahovat zaÂvazek oznamovatele vzõÂt odpady zpeÏt, jestlizÏe
prÏeshranicÏnõÂ prÏepravu nebude mozÏno proveÂst
nebo dokoncÏit prÏedpoklaÂdanyÂm zpuÊsobem,
b) v prÏõÂpadeÏ prÏeshranicÏnõÂ prÏepravy odpaduÊ do staÂtu,
kteryÂ nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie, povolenõÂ k provozu zarÏõÂzenõÂ k odstranÏovaÂnõÂ nebo vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ, a
c) potrÏebneÂ adresy prÏõÂslusÏnyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ.
(4) OznaÂmenõÂ a jeho naÂlezÏitosti se podaÂvajõÂ ministerstvu v jazyce cÏeskeÂm, slovenskeÂm nebo anglickeÂm,
nebo s uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂm prÏekladem do neÏktereÂho
z teÏchto jazykuÊ.
(5) V prÏõÂpadeÏ prÏeshranicÏnõÂ prÏepravy odpaduÊ
z CÏeskeÂ republiky ministerstvo postoupõÂ oznaÂmenõÂ
prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu pro prÏõÂjem a jeho kopii
zasÏle prÏõÂjemci a prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu cÏi uÂrÏaduÊm pro tranzit. OznaÂmenõÂ nepostoupõÂ, shledaÂ-li duÊvod pro vznesenõÂ naÂmitky proti prÏeshranicÏnõÂ prÏepraveÏ
odpaduÊ z CÏeskeÂ republiky za uÂcÏelem odstraneÏnõÂ podle
cÏlaÂnku 4(3) narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93 o dozoru
nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a o jejich kontrole.39)
(6) Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou podrobnosti
ohledneÏ oznaÂmenõÂ, jeho naÂlezÏitostõÂ a dokladuÊ doprovaÂzejõÂcõÂch prÏeshranicÏnõÂ prÏepravu odpaduÊ. Ministerstvo
muÊzÏe stanovit vyhlaÂsÏkou odpady uvedeneÂ v prÏõÂloze II
narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93 o dozoru nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj
a z neÏj a o jejich kontrole,39) na jejichzÏ prÏeshranicÏnõÂ
prÏepravu do CÏeskeÂ republiky a z CÏeskeÂ republiky se
z duÊvodu ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ nebo ochrany
zdravõÂ vztahuje postup podle odstavce 2.
§ 56
ZaÂkazy a naÂmitky
(1) JestlizÏe oznamovatel nebo prÏõÂjemce byl pravomocneÏ odsouzen pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ v souvislosti
s naklaÂdaÂnõÂm s nebezpecÏnyÂmi odpady,41) ministerstvo
muÊzÏe zakaÂzat vsÏechnu prÏeshranicÏnõÂ prÏepravu odpaduÊ
tyÂkajõÂcõÂ se teÏchto osob.
(2) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ ministerstva o naÂ-

) § 181e odst. 2 zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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mitkaÂch proti prÏeshranicÏnõÂ prÏepraveÏ odpaduÊ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 57
FinancÏnõÂ zaÂruka a pojisÏteÏnõÂ
(1) FinancÏnõÂ zaÂruka podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do
neÏj a z neÏj a jejich kontrolu39) musõÂ byÂt slozÏena nebo
odpovõÂdajõÂcõÂ pojisÏteÏnõÂ podle teÏchto prÏedpisuÊ musõÂ byÂt
prokaÂzaÂno prÏed zahaÂjenõÂm prÏeshranicÏnõÂ prÏepravy odpaduÊ.
(2) MaÂ-li ministerstvo duÊvodneÂ pochybnosti
o tom, zda poskytnutaÂ financÏnõÂ zaÂruka nebo pojisÏteÏnõÂ
je v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂmi dozor nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a jejich kontrolu39) dostatecÏneÂ, stanovõÂ vyÂsÏi a druh financÏnõÂ zaÂruky
nebo urcÏõÂ druh pojisÏteÏnõÂ a vyÂsÏi pojistneÂ cÏaÂstky pro
tento uÂcÏel.
§ 58
Povinnost vraÂcenõÂ odpaduÊ
(1) Je-li oznamovatel povinen podle cÏlaÂnku 25 narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93 o dozoru nad prÏepravou
odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj
a o jejich kontrole39) vraÂtit odpady do CÏeskeÂ republiky, ministerstvo mu ulozÏõÂ rozhodnutõÂm lhuÊtu ke splneÏnõÂ teÂto povinnosti a stanovõÂ mõÂsto v CÏeskeÂ republice,
kam maÂ byÂt odpad vraÂcen. OpravnyÂ prostrÏedek proti
tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(2) Je-li za nedovolenou prÏepravu odpaduÊ z CÏeskeÂ
republiky ve smyslu cÏlaÂnku 26(1) narÏõÂzenõÂ Rady (EHS)
cÏ. 259/93 o dozoru nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a o jejich kontrole,39) odpoveÏdnyÂ oznamovatel, ulozÏõÂ mu ministerstvo rozhodnutõÂm lhuÊtu ke splneÏnõÂ povinnosti vraÂtit
odpady do CÏeskeÂ republiky a stanovõÂ mõÂsto v CÏeskeÂ
republice, kam maÂ byÂt odpad vraÂcen. OpravnyÂ prostrÏedek proti tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(3) Je-li za nedovolenou prÏepravu odpaduÊ do
CÏeskeÂ republiky ve smyslu cÏlaÂnku 26(1) narÏõÂzenõÂ Rady
(EHS) cÏ. 259/93 o dozoru nad prÏepravou odpaduÊ
v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a o jejich kontrole,39) odpoveÏdnyÂ prÏõÂjemce, ulozÏõÂ mu ministerstvo rozhodnutõÂm lhuÊtu ke splneÏnõÂ povinnosti odstranit nebo vyuzÏõÂt prÏepravovaneÂ odpady v souladu
s tõÂmto zaÂkonem. OpravnyÂ prostrÏedek proti rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(4) NesplnõÂ-li povinneÂ osoby uvedeneÂ v odstavcõÂch 1, 2 a 3 svoji povinnost ve lhuÊteÏ urcÏeneÂ ministerstvem, zajistõÂ splneÏnõÂ teÏchto povinnostõÂ ministerstvo.
K zajisÏteÏnõÂ splneÏnõÂ povinnostõÂ muÊzÏe ministerstvo pouzÏõÂt prostrÏedky financÏnõÂ zaÂruky nebo pojisÏteÏnõÂ podle

§ 57 tohoto zaÂkona. Pokud financÏnõÂ zaÂruka nebyla slozÏena nebo nebylo uzavrÏeno pojisÏteÏnõÂ nebo vyÂsÏe financÏnõÂ zaÂruky nebo pojistneÂho plneÏnõÂ nestacÏõÂ, ulozÏõÂ
ministerstvo povinneÂ osobeÏ rozhodnutõÂm uhradit naÂklady prÏed zajisÏteÏnõÂm splneÏnõÂ povinnosti ministerstvem.
(5) Pro vraÂcenõÂ odpaduÊ podle odstavcuÊ 1 a 2 nenõÂ
nutnyÂ souhlas ministerstva podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do
neÏj a z neÏj a jejich kontrolu.39)
§ 59
ZahaÂjenõÂ prÏeshranicÏnõÂ prÏepravy odpaduÊ
OkamzÏikem, kdy ministerstvo obdrzÏõÂ kopii zasõÂlacõÂho listu s vyplneÏnyÂm datem prÏepravy a dalsÏõÂmi prÏõÂslusÏnyÂmi uÂdaji v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂmi dozor nad prÏepravou
odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj
a jejich kontrolu39) prÏed uplynutõÂm lhuÊty pro podaÂnõÂ
odvolaÂnõÂ, se oznamovatel vzdaÂvaÂ praÂva odvolaÂnõÂ (rozkladu) proti souhlasu ministerstva.
§ 60
PrÏeshranicÏnõÂ prÏeprava odpaduÊ do staÂtuÊ,
ktereÂ nejsou cÏlenskyÂmi staÂty EvropskeÂ unie,
a z teÏchto staÂtuÊ
Ministerstvo financõÂ muÊzÏe stanovit vyhlaÂsÏkou
celnõÂ uÂrÏady pro prÏeshranicÏnõÂ prÏepravu odpaduÊ do staÂtuÊ,
ktereÂ nejsou cÏlenskyÂmi staÂty EvropskeÂ unie, a z teÏchto
staÂtuÊ.
§ 61 azÏ 65
zrusÏeny
Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A
SANKCE
H L AVA I
POKUTY FYZICKYÂM OSOBAÂM
OPRAÂVNEÏNYÂM K PODNIKAÂNIÂ
A PRAÂVNICKYÂM OSOBAÂM
§ 66
(1) Pokutu do vyÂsÏe 300 000 KcÏ ulozÏõÂ obecnõÂ uÂrÏad
fyzickeÂ osobeÏ opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ nebo praÂvnickeÂ
osobeÏ, kteraÂ vyuzÏõÂvaÂ systeÂmu zavedeneÂho obcõÂ pro naklaÂdaÂnõÂ s komunaÂlnõÂm odpadem bez põÂsemneÂ smlouvy
s touto obcõÂ nebo kteraÂ nemaÂ zajisÏteÏno vyuzÏitõÂ nebo
odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ v souladu s tõÂmto zaÂkonem.
(2) Pokutu do vyÂsÏe 300 000 KcÏ ulozÏõÂ inspekce
nebo prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsob-
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nostõÂ fyzickeÂ osobeÏ opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ nebo praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ
a) nevede v rozsahu a zpuÊsobem stanovenyÂm v cÏaÂsti
sÏesteÂ tohoto zaÂkona evidenci odpaduÊ a zarÏõÂzenõÂ
nebo neplnõÂ ve stanoveneÂm rozsahu ohlasÏovacõÂ
povinnost nebo nezasÏle ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nebo
ve stanoveneÂm rozsahu prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvnõÂmu
uÂrÏadu uÂdaj tyÂkajõÂcõÂ se zarÏõÂzenõÂ k naklaÂdaÂnõÂ s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
b) nezabezpecÏõÂ odpady prÏed nezÏaÂdoucõÂm znehodnocenõÂm, odcizenõÂm nebo uÂnikem,
c) neumozÏnõÂ kontrolnõÂm orgaÂnuÊm vyÂkon kontrolnõÂ
cÏinnosti nebo neposkytne pravdiveÂ nebo uÂplneÂ informace souvisejõÂcõÂ s naklaÂdaÂnõÂm s odpady, nebo
d) nezpracuje identifikacÏnõÂ list nebezpecÏneÂho odpadu nebo mõÂsta naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂm odpadem tõÂmto listem nevybavõÂ.
(3) Pokutu do vyÂsÏe 1 000 000 KcÏ ulozÏõÂ inspekce
fyzickeÂ osobeÏ opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ nebo praÂvnickeÂ
osobeÏ, kteraÂ
a) nezarÏadõÂ odpad podle Katalogu odpaduÊ,
b) prÏedaÂ odpad osobeÏ, kteraÂ k prÏevzetõÂ prÏedaÂvaneÂho
odpadu nenõÂ podle tohoto zaÂkona opraÂvneÏna,
c) provozuje zarÏõÂzenõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ nebo odstranÏovaÂnõÂ
odpaduÊ bez potrÏebneÂho souhlasu prÏõÂslusÏneÂho
spraÂvnõÂho uÂrÏadu nebo v rozporu s nõÂm nebo provozuje zarÏõÂzenõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ nebo odstranÏovaÂnõÂ
odpaduÊ v rozporu se schvaÂlenyÂm provoznõÂm rÏaÂdem zarÏõÂzenõÂ,
d) provozuje zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru nebo vyÂkupu odpaduÊ
bez potrÏebneÂho souhlasu prÏõÂslusÏneÂho spraÂvnõÂho
uÂrÏadu nebo v rozporu s nõÂm nebo provozuje zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru nebo vyÂkupu odpaduÊ v rozporu se
schvaÂlenyÂm provoznõÂm rÏaÂdem zarÏõÂzenõÂ,
e) nevede ve stanoveneÂm rozsahu evidenci PCB, odpaduÊ PCB a zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch PCB a podleÂhajõÂcõÂch evidenci,
f) nezajistõÂ zpeÏtnyÂ odbeÏr pouzÏityÂch vyÂrobkuÊ urcÏenyÂch ke zpeÏtneÂmu odbeÏru nebo nesplnõÂ jinou povinnost souvisejõÂcõÂ se zpeÏtnyÂm odbeÏrem, nebo
g) neustanovõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem odpadoveÂho hospodaÂrÏe,
h) vydaÂ osveÏdcÏenõÂ o vyloucÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu pro odpad, za kteryÂ odpovõÂdaÂ jako
puÊvodce nebo opraÂvneÏnaÂ osoba, nebo hodnotõÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti, k jejichzÏ hodnocenõÂ nebyla
poveÏrÏena,
i) nezarÏadõÂ jako odpad a nenaklaÂdaÂ jako s odpadem
s vyteÏzÏenou zeminou, hlusÏinou nebo sedimentem
z rÏõÂcÏnõÂch tokuÊ nebo vodnõÂch naÂdrzÏõÂ, ktereÂ nevyhovujõÂ limituÊm znecÏisÏteÏnõÂ, stanovenyÂm pro jejich
vyuzÏitõÂ k zavaÂzÏenõÂ podzemnõÂch prostor a k uÂpra-
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vaÂm povrchu tereÂnu (tereÂnnõÂm uÂpravaÂm) provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(4) Pokutu do vyÂsÏe 10 000 000 KcÏ ulozÏõÂ inspekce
fyzickeÂ osobeÏ opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ nebo praÂvnickeÂ
osobeÏ, kteraÂ
a) zarÏadõÂ odpad uvedenyÂ v § 6 odst. 1 põÂsm. a), b)
nebo c) jako odpad ostatnõÂ nebo naklaÂdaÂ s tõÂmto
odpadem jako s odpadem ostatnõÂm, anizÏ by meÏla
osveÏdcÏenõÂ od poveÏrÏeneÂ osoby podle § 9, zÏe odpad
nemaÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti,
b) naklaÂdaÂ s odpady v zarÏõÂzenõÂch, ve kteryÂch naklaÂdaÂnõÂ s odpady je zakaÂzaÂno nebo nenõÂ povoleno,
c) rÏedõÂ nebo mõÂsõÂ odpady za uÂcÏelem splneÏnõÂ kriteÂriõÂ
pro jejich prÏijetõÂ na sklaÂdku nebo mõÂsõÂ nebezpecÏneÂ
odpady navzaÂjem nebo s ostatnõÂmi odpady bez
souhlasu prÏõÂslusÏneÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu,
d) naklaÂdaÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady bez potrÏebneÂho
souhlasu prÏõÂslusÏneÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu nebo v rozporu s nõÂm,
e) uklaÂdaÂ na sklaÂdku odpady, ktereÂ jsou tõÂmto zaÂkonem nebo provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem zakaÂzaÂny uklaÂdat na sklaÂdku, nebo prÏi uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ na sklaÂdku nedodrzÏuje podmõÂnky stanoveneÂ
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
f) neplnõÂ povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem prÏi
naklaÂdaÂnõÂ s vybranyÂmi vyÂrobky nebo odpady
nebo zarÏõÂzenõÂmi podle cÏaÂsti cÏtvrteÂ, nebo
g) porusÏõÂ povinnosti stanoveneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂmi dozor nad
prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a jejich kontrolu39) a tõÂmto
zaÂkonem pro prÏeshranicÏnõÂ prÏepravu odpadu, neplnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ ministerstvem v rozhodnutõÂ ve veÏci prÏeshranicÏnõÂ prÏepravy odpaduÊ nebo
nesplnõÂ povinnost ulozÏenou rozhodnutõÂm podle
§ 58.
(5) Pokutu do vyÂsÏe 1 000 000 KcÏ ulozÏõÂ prÏõÂslusÏnyÂ
obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ nebo inspekce fyzickeÂ osobeÏ opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ nebo
praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ porusÏõÂ jinou povinnost stanovenou tõÂmto zaÂkonem nebo povinnost ulozÏenou rozhodnutõÂm na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona.
§ 67
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze zahaÂjit nejpozdeÏji
(1) R
do 1 roku ode dne, kdy se o porusÏenõÂ povinnosti prÏõÂslusÏnyÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad dozveÏdeÏl; pokutu vsÏak lze ulozÏit
nejdeÂle do 3 let ode dne, kdy k porusÏenõÂ povinnosti
dosÏlo.
(2) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty se prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna
k zaÂvazÏnosti ohrozÏenõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, poprÏõÂpadeÏ
k mõÂrÏe jeho posÏkozenõÂ.
(3) PorusÏõÂ-li praÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ osoba

opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ v dobeÏ 1 roku od praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty podle tohoto zaÂkona
znovu stejnou povinnost, za nizÏ byla pokuta ulozÏena,
ulozÏõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad dalsÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe dvojnaÂsobku hornõÂ hranice sazby.
(4) Do beÏhu lhuÊty podle odstavce 1 se nezapocÏõÂtaÂvaÂ doba, po kterou se pro tentyÂzÏ skutek vedlo trestnõÂ
rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
§ 68
(1) Pokutu uklaÂdaÂ, vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad,
kteryÂ jako prvnõÂ zahaÂjil rÏõÂzenõÂ o jejõÂm ulozÏenõÂ; pokuty
ulozÏeneÂ inspekcõÂ vymaÂhaÂ prÏõÂslusÏnyÂ financÏnõÂ uÂrÏad.
V prÏõÂpadeÏ, zÏe bylo zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ ve stejnyÂ den inspekcõÂ a obecnõÂm uÂrÏadem obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, provede rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty inspekce. O zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty se inspekce a obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vzaÂjemneÏ informujõÂ.
PrÏi placenõÂ a vymaÂhaÂnõÂ ulozÏenyÂch pokut se postupuje
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.43)
(2) O odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ inspekce o ulozÏenõÂ pokuty rozhoduje ministerstvo. O odvolaÂnõÂ proti
rozhodnutõÂ obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ rozhoduje krajskyÂ uÂrÏad.
(3) Pokuty ulozÏeneÂ inspekcõÂ jsou z 50 % prÏõÂjmem
obce, na jejõÂmzÏ katastraÂlnõÂm uÂzemõÂ dosÏlo k porusÏenõÂ
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, a z 50 % prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.44) Pokuta inspekcõÂ ulozÏenaÂ obci je
prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
(4) Pokuty ulozÏeneÂ obecnõÂm uÂrÏadem obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ jsou z 50 % prÏõÂjmem obce, na jejõÂmzÏ
katastraÂlnõÂm uÂzemõÂ dosÏlo k porusÏenõÂ povinnosti,
a z 50 % prÏõÂjmem obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, kteraÂ
pokutu ulozÏila. Pokuta ulozÏenaÂ obecnõÂm uÂrÏadem obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ obci je z 50 % prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a z 50 % prÏõÂjmem obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ.
(5) UlozÏenõÂm pokuty za porusÏenõÂ povinnostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂch z tohoto zaÂkona nejsou dotcÏena prÏõÂslusÏnaÂ
ustanovenõÂ trestnõÂho zaÂkona.
HLAVA I I
Ï ESTUPKY
PR
§ 69
ObecnõÂ uÂrÏad ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe 20 000 KcÏ
fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ nenõÂ podnikatelem a dopustõÂ se
prÏestupku tõÂm, zÏe se zbavõÂ autovraku nebo umõÂstõÂ vo-

zidlo vyrÏazeneÂ z registru vozidel v rozporu s tõÂmto
zaÂkonem.
§ 70
(1) Pokuta ulozÏenaÂ obecnõÂm uÂrÏadem je prÏõÂjmem
obce, na jejõÂmzÏ katastraÂlnõÂm uÂzemõÂ dosÏlo k porusÏenõÂ
povinnosti.
(2) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, vztahujõÂ se na
prÏestupky a jejich projednaÂvaÂnõÂ obecneÂ praÂvnõÂ prÏedpisy o prÏestupcõÂch.45)
Â ST JEDENA
Â CTA
Â
CÏ A
Â VY
Ï EJNEÂ SPRA
VYÂKON VER
ÂR
Â
Ï STVIÂ
V OBLASTI ODPADOVEHO HOSPODA
§ 71
OrgaÂny verÏejneÂ spraÂvy
v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ
stvõÂ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

VerÏejnou spraÂvu v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏvykonaÂvajõÂ
ministerstvo,
Ministerstvo zdravotnictvõÂ,
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ,
inspekce,
UÂstrÏednõÂ kontrolnõÂ a zkusÏebnõÂ uÂstav zemeÏdeÏlskyÂ,
celnõÂ uÂrÏady,
orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ,
krajskeÂ uÂrÏady,
obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ,
obecnõÂ uÂrÏady a uÂjezdnõÂ uÂrÏady.
§ 72
Ministerstvo

(1) Ministerstvo
a) je uÂstrÏednõÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ,
b) vykonaÂvaÂ vrchnõÂ staÂtnõÂ dozor v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ s vyÂjimkou ochrany verÏejneÂho
zdravõÂ prÏi naklaÂdaÂnõÂ s odpady,
c) vykonaÂvaÂ funkci ohniskoveÂho bodu BasilejskeÂ
uÂmluvy,
d) vykonaÂvaÂ funkci prÏõÂslusÏneÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu
a kontaktnõÂho subjektu pro prÏeshranicÏnõÂ prÏepravu
odpaduÊ,

) CÏaÂst sÏestaÂ zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

43
44

) § 2 zaÂkona cÏ. 388/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 334/1992 Sb.
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) ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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e) rozhoduje o ulozÏenõÂ povinnosti vraÂtit odpady do
CÏeskeÂ republiky, o povinnosti zabezpecÏit environmentaÂlneÏ sÏetrneÂ odstraneÏnõÂ nebo vyuzÏitõÂ odpaduÊ
podle § 58 a o povinnosti uhradit naÂklady na vraÂcenõÂ a environmentaÂlneÏ sÏetrneÂ odstraneÏnõÂ nebo vyuzÏitõÂ odpaduÊ,
f) poveÏrÏuje praÂvnickeÂ osoby nebo fyzickeÂ osoby
k hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ,
prodluzÏuje platnost tohoto poveÏrÏenõÂ a odnõÂmaÂ
toto poveÏrÏenõÂ podle § 7 a 8,
g) schvaluje naÂplnÏ sÏkolenõÂ pro hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ,
h) zarÏazuje odpad v prÏõÂpadech, kdy nelze odpad jednoznacÏneÏ zarÏadit podle Katalogu odpaduÊ podle § 5
odst. 2,
i) zpracovaÂvaÂ a vede souhrnnou evidenci o druzõÂch
odpaduÊ, jejich mnozÏstvõÂ a zpuÊsobech naklaÂdaÂnõÂ
s nimi, zarÏõÂzenõÂch k naklaÂdaÂnõÂ s odpady, zarÏõÂzenõÂch uvedenyÂch v § 14 odst. 2, shromazÏd'ovacõÂch
mõÂstech nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a sbeÏrovyÂch mõÂstech odpaduÊ, skladech odpaduÊ, prÏevzatyÂch autovracõÂch a zpuÊsobech jejich zpracovaÂnõÂ, typu,
mnozÏstvõÂ a zpuÊsobuÊ zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ elektrodpadu, dopravcõÂch odpaduÊ, PCB,
odpadech PCB a zarÏõÂzenõÂch obsahujõÂcõÂch PCB
a podleÂhajõÂcõÂch evidenci, souhlasech a dalsÏõÂch rozhodnutõÂch vydanyÂch podle tohoto zaÂkona a tuto
evidenci zprÏõÂstupnÏuje obcÏanuÊm,
j) spolupracuje s Ministerstvem obrany prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ evidence odpaduÊ, zarÏõÂzenõÂ k naklaÂdaÂnõÂ s odpady, shromazÏd'ovacõÂch mõÂst nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a sbeÏrovyÂch mõÂst odpaduÊ, skladuÊ odpaduÊ
a PCB, odpaduÊ PCB a zarÏõÂzenõÂch obsahujõÂcõÂch
PCB a podleÂhajõÂcõÂch evidenci vznikajõÂcõÂch v raÂmci
cÏinnosti Ministerstva obrany,
k) zpracovaÂvaÂ plaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ
republiky v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem
a prÏi splneÏnõÂ podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem zpracovaÂvaÂ jeho zmeÏny,
l) prÏedklaÂdaÂ vlaÂdeÏ ke schvaÂlenõÂ naÂvrh zaÂvazneÂ cÏaÂsti
plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky
a naÂvrh jeho zmeÏn,
m) poskytuje prÏõÂslusÏnyÂm slozÏkaÂm EvropskeÂ komise
a orgaÂnuÊm mezinaÂrodnõÂch uÂmluv a protokoluÊ
v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ, k nimzÏ CÏeskaÂ
republika prÏistoupila, v pozÏadovaneÂm rozsahu
a formaÂtu a v pozÏadovanyÂch intervalech informace
o stavu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ v CÏeskeÂ republice,
n) jmenuje zaÂstupce CÏeskeÂ republiky do vyÂboruÊ, komisõÂ, odbornyÂch a pracovnõÂch skupin a dalsÏõÂch
greÂmiõÂ zalozÏenyÂch na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ nebo v raÂmci mezinaÂrodnõÂch
uÂmluv v teÂto oblasti, k nimzÏ CÏeskaÂ republika prÏistoupila,
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o) rozhoduje o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ inspekce
a krajskeÂho uÂrÏadu,
p) vede Seznam podle dõÂlu 8 cÏaÂsti cÏtvrteÂ.
(2) VrchnõÂm staÂtnõÂm dozorem v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ je dozor nad tõÂm, jak spraÂvnõÂ uÂrÏady,
ktereÂ vykonaÂvajõÂ staÂtnõÂ spraÂvu v oblasti odpadoveÂho
hospodaÂrÏstvõÂ, dodrzÏujõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy v teÂto oblasti,
a daÂle dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm ustanovenõÂ praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏnyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
v oblasti naklaÂdaÂnõÂ s odpady.
§ 73
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ koordinuje provaÂdeÏnõÂ
kontrol dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ prÏi pouzÏõÂvaÂnõÂ upravenyÂch kaluÊ na zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ.
§ 73a
Â
UstrÏednõÂ kontrolnõÂ a zkusÏebnõÂ uÂstav zemeÏdeÏlskyÂ
Kontrolu dodrzÏovaÂnõÂ povinnosti prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ
upravenyÂch kaluÊ na zemeÏdeÏlskeÂ puÊdeÏ vykonaÂvaÂ
a sankce za porusÏenõÂ teÏchto povinnostõÂ uklaÂdaÂ podle
zaÂkona cÏ. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnyÂch puÊdnõÂch laÂtkaÂch, pomocnyÂch rostlinnyÂch prÏõÂpravcõÂch a substraÂtech a o agrochemickeÂm zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch
puÊd (zaÂkon o hnojivech), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 308/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 147/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 317/
Â strÏednõÂ kontrolnõÂ a zkusÏebnõÂ uÂrÏad zemeÏ/2004 Sb., U
deÏlskyÂ.
§ 74
Ministerstvo zdravotnictvõÂ
Ministerstvo zdravotnictvõÂ
a) vykonaÂvaÂ vrchnõÂ staÂtnõÂ dozor a rÏõÂdõÂ vyÂkon staÂtnõÂ
spraÂvy v oblasti ochrany verÏejneÂho zdravõÂ prÏi naklaÂdaÂnõÂ s odpady,
b) poveÏrÏuje praÂvnickeÂ osoby nebo fyzickeÂ osoby
k hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ,
prodluzÏuje platnost tohoto poveÏrÏenõÂ a odnõÂmaÂ
toto poveÏrÏenõÂ podle § 7 a 8.
§ 75
OrgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
OrgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ
a) jsou dotcÏenyÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem prÏi rozhodovaÂnõÂ
ve veÏcech, ktereÂ se dotyÂkajõÂ zaÂjmuÊ chraÂneÏnyÂch podle tohoto zaÂkona v oblasti ochrany lidskeÂho
zdravõÂ,
b) hodnotõÂ a rÏõÂdõÂ zdravotnõÂ rizika a vydaÂvajõÂ z hlediska ochrany zdravõÂ lidõÂ odborneÂ stanovisko k naÂvrhuÊm prÏi naklaÂdaÂnõÂ s odpady, zejmeÂna k jejich
vyuzÏõÂvaÂnõÂ, uÂpraveÏ a odstraneÏnõÂ,

c) spolupracujõÂ s ostatnõÂmi spraÂvnõÂmi uÂrÏady v oblasti
ochrany zdravõÂ lidõÂ prÏi naklaÂdaÂnõÂ s odpady,
d) vyjadrÏujõÂ se k provoznõÂm rÏaÂduÊm zarÏõÂzenõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ, odstranÏovaÂnõÂ, sbeÏru a vyÂkupu odpaduÊ.
§ 76
Inspekce
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

(1) Inspekce
kontroluje, jak jsou praÂvnickyÂmi osobami, fyzickyÂmi osobami opraÂvneÏnyÂmi k podnikaÂnõÂ a obcemi
dodrzÏovaÂna ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ ministerstva a jinyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ a zda poveÏrÏeneÂ
osoby dodrzÏujõÂ stanovenyÂ zpuÊsob hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ,
minimaÂlneÏ jednou rocÏneÏ kontroluje, jak puÊvodce
odpaduÊ z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho dodrzÏuje ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ ministerstva a jinyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ,
uklaÂdaÂ praÂvnickyÂm osobaÂm a fyzickyÂm osobaÂm
opraÂvneÏnyÂm k podnikaÂnõÂ pokuty za porusÏenõÂ stanovenyÂch povinnostõÂ podle § 66 odst. 2 azÏ 5; soucÏasneÏ muÊzÏe stanovit opatrÏenõÂ a lhuÊty pro zjednaÂnõÂ
naÂpravy samostatnyÂm rozhodnutõÂm,
muÊzÏe pozastavit platnost osveÏdcÏenõÂ o vyloucÏenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpadu vydaneÂho poveÏrÏenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3
a 4,
daÂvaÂ ministerstvu podneÏty k uplatneÏnõÂ vrchnõÂho
staÂtnõÂho dozoru,
daÂvaÂ podneÏty krajskeÂmu uÂrÏadu k zaÂkazu provozu
zarÏõÂzenõÂ k odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ, nesplnÏuje-li provozovatel tohoto zarÏõÂzenõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy tyÂkajõÂcõÂ
se odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ a mohlo-li by v duÊsledku toho dojõÂt k zaÂvazÏneÂ ekologickeÂ uÂjmeÏ,
kontroluje, zda osoby vyuzÏõÂvajõÂcõÂ vyteÏzÏeneÂ zeminy, hlusÏiny nebo sedimenty z rÏõÂcÏnõÂch tokuÊ nebo
vodnõÂch naÂdrzÏõÂ jako materiaÂl k zavaÂzÏenõÂ podzemnõÂch prostor a uÂpravaÂm povrchu tereÂnu, majõÂ doklady, ktereÂ podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
osveÏdcÏujõÂ, zÏe vyteÏzÏeneÂ zeminy, hlusÏiny nebo sedimenty z rÏõÂcÏnõÂch tokuÊ nebo vodnõÂch naÂdrzÏõÂ vyhovujõÂ limituÊm znecÏisÏteÏnõÂ pro jejich vyuzÏitõÂ k zavaÂzÏenõÂ podzemnõÂch prostor a k uÂpravaÂm povrchu
tereÂnu (tereÂnnõÂm uÂpravaÂm); muÊzÏe odebõÂrat jejich
vzorky a kontrolovat skutecÏneÂ koncentrace sÏkodlivin, jejichzÏ limity znecÏisÏteÏnõÂ jsou stanoveny provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

(2) V raÂmci prÏeshranicÏnõÂ prÏepravy odpaduÊ je inspekce opraÂvneÏna provaÂdeÏt kontroly na mõÂsteÏ vzniku
odpadu, u oznamovatele a prÏõÂjemce a na hranicÏnõÂch

) ZaÂkon cÏ. 185/2004 Sb., o CelnõÂ spraÂveÏ CÏeskeÂ republiky.
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prÏechodech. Je opraÂvneÏna teÂzÏ provaÂdeÏt kontrolu dokladuÊ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a jejich
kontrolu39) a podle tohoto zaÂkona, fyzickou kontrolu
odpaduÊ a odebõÂrat a analyzovat vzorky.
(3) Inspekce spolupracuje s obecnõÂmi uÂrÏady,
orgaÂny ochrany verÏejneÂho zdravõÂ, celnõÂmi uÂrÏady, HasicÏskyÂm zaÂchrannyÂm sborem, PoliciõÂ CÏeskeÂ republiky
a uÂzemnõÂmi financÏnõÂmi orgaÂny, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂmi
spraÂvnõÂmi uÂrÏady, kraji a obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc.
(4) UÂkoly inspekce plnõÂ inspektorÏi. InspektorÏi se
prÏi kontrolnõÂ cÏinnosti prokazujõÂ pruÊkazy inspekce.
§ 77
CelnõÂ orgaÂny
a)
b)
c)
d)

(1) CelnõÂ uÂrÏady46)
kontrolujõÂ vnitrostaÂtnõÂ i prÏeshranicÏnõÂ prÏepravu odpaduÊ,
kontrolujõÂ dovoz bateriõÂ nebo akumulaÂtoruÊ ze
staÂtuÊ, ktereÂ nejsou cÏlenskyÂmi staÂty EvropskeÂ unie,
prÏedaÂvajõÂ podneÏty ministerstvu k uplatneÏnõÂ vrchnõÂho staÂtnõÂho dozoru,
uklaÂdajõÂ naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ prÏi porusÏenõÂ povinnostõÂ vztahujõÂcõÂch se k prÏepraveÏ odpaduÊ.

(2) CelnõÂ uÂrÏady kontrolujõÂ, zda prÏi dovozu bateriõÂ
nebo akumulaÂtoruÊ nenõÂ porusÏovaÂn zaÂkaz uvedenyÂ v § 31
odst. 5 a zda je dovaÂzÏeneÂ zbozÏõÂ oznacÏeno podle § 31
odst. 2.
(3) PrÏi vnitrostaÂtnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ celnõÂ uÂrÏady kontrolujõÂ, zda je odpad vybaven doklady podle tohoto zaÂkona a provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ a zda odpad odpovõÂdaÂ uÂdajuÊm v dokladech
uvedenyÂm.
(4) PrÏi prÏeshranicÏnõÂ prÏepraveÏ odpaduÊ celnõÂ uÂrÏady
daÂle kontrolujõÂ
a) zda odpad je vybaven doklady podle praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch
dozor nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho
spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a jejich kontrolu,39)
tohoto zaÂkona a provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
b) zda odpad odpovõÂdaÂ uÂdajuÊm uvedenyÂm na pruÊvodnõÂch dokladech podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad
prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a jejich kontrolu,39) tohoto
zaÂkona a provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
c) zda prÏepravovaneÂ zbozÏõÂ, ktereÂ nenõÂ vybaveno do-
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klady pozÏadovanyÂmi pro prÏepravu odpaduÊ, nenõÂ
odpadem,
d) zda prÏeshranicÏnõÂ prÏeprava odpadu nenõÂ v rozporu
s praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
upravujõÂcõÂmi dozor nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a jejich
kontrolu39) a tõÂmto zaÂkonem.
(5) PrÏi kontrolaÂch podle odstavcuÊ 3 a 4 jsou celnõÂ
uÂrÏady opraÂvneÏny zastavovat vozidla, narÏizovat odstavenõÂ vozidla na vhodneÂ mõÂsto, kontrolovat doklady
provaÂzejõÂcõÂ odpad a zbozÏõÂ, doklady prokazujõÂcõÂ totozÏnost osoby prÏepravujõÂcõÂ odpad, provaÂdeÏt fyzickou
kontrolu odpaduÊ a zbozÏõÂ, odebõÂrat a analyzovat vzorky
a porÏizovat fotodokumentaci.
(6) Pokud celnõÂ uÂrÏady zjistõÂ prÏi kontrole prÏepravy
odpaduÊ porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou odpaduÊ
v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj a jejich
kontrolu39) nebo tohoto zaÂkona, jsou v rÏõÂzenõÂ opraÂvneÏny provaÂdeÏt sÏetrÏenõÂ takeÂ na mõÂsteÏ vzniku odpaduÊ
u puÊvodce, drzÏitele nebo oznamovatele a na mõÂsteÏ
urcÏenõÂ u konecÏneÂho prÏõÂjemce.
(7) ZjistõÂ-li celnõÂ uÂrÏad, zÏe prÏeshranicÏnõÂ prÏeprava je
nedovolenou prÏepravou odpaduÊ podle cÏlaÂnku 26 narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 259/93 o dozoru nad prÏepravou
odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj
a o jejich kontrole39) nebo zÏe prÏeshranicÏnõÂ prÏeprava
odpaduÊ je uskutecÏnÏovaÂna v rozporu s povolenõÂm, muÊzÏe
narÏõÂdit prÏerusÏenõÂ prÏepravy a odstavenõÂ vozidla na mõÂsto
k tomu urcÏeneÂ.
(8) Pokud dosÏlo k porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
uvedenyÂch v odstavci 7, muÊzÏe celnõÂ uÂrÏad stanovit kauci
ve vyÂsÏi od 10 000 KcÏ do 50 000 KcÏ.
(9) NeslozÏõÂ-li rÏidicÏ, kteryÂ pro uÂcÏely vybõÂraÂnõÂ
kaucõÂ prÏi kontrole vzÏdy zastupuje dopravce,47) pozÏadovanou kauci, jsou celnõÂ uÂrÏady opraÂvneÏny prÏikaÂzat
rÏidicÏi jõÂzdu na nejblizÏsÏõÂ, z hlediska bezpecÏnosti a plynulosti provozu na komunikacõÂch, vhodneÂ mõÂsto k odstavenõÂ vozidla, zadrzÏet rÏidicÏi doklady k vozidlu a k naÂkladu a zakaÂzat pokracÏovaÂnõÂ v jõÂzdeÏ. NaÂklady spojeneÂ
s jõÂzdou vozidla do mõÂsta odstavenõÂ jdou k tõÂzÏi dopravce. OdpoveÏdnost dopravce za vozidlo, naÂklad
a prÏepravovaneÂ osoby nenõÂ dotcÏena.
Ï idicÏ vozidla muÊzÏe pokracÏovat v jõÂzdeÏ po
(10) R
zaplacenõÂ pozÏadovaneÂ kauce rÏidicÏem nebo dopravcem,
nebo po zaplacenõÂ pokuty inspekci. Na mõÂsteÏ zaplacenõÂ
kauce nebo pokuty budou rÏidicÏi vydaÂny zadrzÏeneÂ doklady.
(11) PrÏi vyÂbeÏru kauce jsou celnõÂ uÂrÏady povinny
vydat rÏidicÏi stvrzenku o prÏevzetõÂ kauce, sepsat ve cÏty-

47

rÏech vyhotovenõÂch protokol o zjisÏteÏneÂm porusÏenõÂ a poucÏit dopravce o tom, zÏe je povinen se k prÏõÂpadu vyjaÂdrÏit nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ dvou tyÂdnuÊ inspekci, a to
v cÏeskeÂm jazyce. Jedno vyhotovenõÂ protokolu obdrzÏõÂ
rÏidicÏ vozidla, druheÂ si ponechaÂ celnõÂ uÂrÏad a zbylaÂ dveÏ
vyhotovenõÂ prÏedaÂ spolu s kaucõÂ a doklady k vozidlu
a naÂkladu nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den inspekci
v mõÂsteÏ puÊsobnosti celnõÂho uÂrÏadu. Vzor stvrzenky
o prÏevzetõÂ kauce stanovõÂ ministerstvo provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem.
(12) Doklad o prÏevzetõÂ kauce se vydaÂ v cÏeskeÂm
jazyce. V dokladu o prÏevzetõÂ kauce musõÂ byÂt uvedeno,
kde bude vedeno spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ o pokuteÏ.
(13) Vozidlo, ktereÂ bylo celnõÂmi uÂrÏady znehybneÏno a odstaveno na k tomu vyhrazeneÂm parkovisÏti,
se dopravci vydaÂ azÏ po zaplacenõÂ pozÏadovaneÂ kauce
nebo po zaplacenõÂ pokuty ulozÏeneÂ inspekcõÂ za spaÂchaÂnõÂ
spraÂvnõÂho deliktu zjisÏteÏneÂho prÏi kontrolnõÂ cÏinnosti celnõÂmi uÂrÏady.
Ï õÂzenõÂ ve veÏci kauce se vede v jazyce cÏeskeÂm.
(14) R
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty podle odstavce 10
(15) R
lze zahaÂjit do jednoho roku ode dne, kdy se inspekce
o porusÏenõÂ uvedenyÂch povinnostõÂ dozveÏdeÏla, nejpozdeÏji vsÏak do trÏõÂ let ode dne, kdy k porusÏenõÂ dosÏlo.
(16) O zjisÏteÏneÂm porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do
neÏj a z neÏj a jejich kontrolu39) nebo tohoto zaÂkona
prÏi prÏepraveÏ odpaduÊ celnõÂ uÂrÏady neprodleneÏ informujõÂ
ministerstvo a inspekci.
(17) CelnõÂ uÂrÏady zbozÏõÂ nepropustõÂ do navrzÏeneÂho
rezÏimu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,48) jestlizÏe
a) zbozÏõÂ, ktereÂ nenõÂ deklarovaÂno jako odpad, je odpadem,
b) zbozÏõÂ deklarovaneÂ jako odpad nenõÂ vybaveno doklady podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou odpaduÊ
v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do neÏj a z neÏj
a jejich kontrolu,39) podle tohoto zaÂkona a provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo odpad neodpovõÂdaÂ
uÂdajuÊm uvedenyÂm v teÏchto dokladech,
c) vyÂvoz zbozÏõÂ, deklarovaneÂho jako odpad, do staÂtuÊ,
ktereÂ nejsou cÏlenskyÂmi staÂty EvropskeÂ unie, nebo
dovoz tohoto zbozÏõÂ z teÏchto staÂtuÊ je zakaÂzaÂn,
nebo
d) dovozem bateriõÂ nebo akumulaÂtoruÊ ze staÂtuÊ, ktereÂ
nejsou cÏlenskyÂmi staÂty EvropskeÂ unie, je porusÏen
zaÂkaz uvedenyÂ v § 31 odst. 5 nebo nenõÂ dodrzÏeno
oznacÏenõÂ bateriõÂ nebo akumulaÂtoruÊ podle § 31
odst. 2.

) ZaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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) ZaÂkon cÏ. 13/1993 Sb.

Strana 1095

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 106 / 2005

Strana 1096

(18) CelnõÂ uÂrÏady si prÏi kontrole podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ mohou vyzÏaÂdat odbornou pomoc inspekce.
(19) V prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ, zda prÏepravovaneÂ
zbozÏõÂ nenõÂ odpadem, pozÏaÂdaÂ celnõÂ uÂrÏad o rozhodnutõÂ
krajskyÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ mõÂstu provedenõÂ kontroly.
(20) V prÏõÂpadeÏ, zÏe celnõÂ uÂrÏad rozhodne o nepropusÏteÏnõÂ do navrzÏeneÂho rezÏimu podle odstavce 13, jsou
povinny praÂvnickeÂ i fyzickeÂ osoby vyveÂzt neprodleneÏ
odpad zpeÏt do staÂtu, kteryÂ nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem
EvropskeÂ unie. O nepropusÏteÏnõÂ zbozÏõÂ do navrzÏeneÂho
rezÏimu podle odstavce 13 celnõÂ uÂrÏady neprodleneÏ informujõÂ ministerstvo.
(21) Ministerstvo financõÂ poskytne ministerstvu
informace ze svyÂch evidencõÂ a informacÏnõÂch systeÂmuÊ
o odpadech, ktereÂ byly vyvezeny z CÏeskeÂ republiky
do staÂtuÊ, ktereÂ nejsou cÏlenskyÂmi staÂty EvropskeÂ unie,
nebo ktereÂ byly z teÏchto staÂtuÊ dovezeny do CÏeskeÂ
republiky, daÂle o bateriõÂch nebo akumulaÂtorech, ktereÂ
byly dovezeny do CÏeskeÂ republiky ze staÂtuÊ, ktereÂ nejsou cÏlenskyÂmi staÂty EvropskeÂ unie.
(22) Ministerstvo daÂvaÂ GeneraÂlnõÂmu rÏeditelstvõÂ
cel podneÏty k provedenõÂ kontrol podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(23) Pokuty ulozÏeneÂ inspekcõÂ a propadleÂ kauce
jsou prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.

d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)

§ 78
Kraje
(1) Kraj
a) zpracovaÂvaÂ plaÂn odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje
pro jõÂm spravovaneÂ uÂzemõÂ v rozsahu stanoveneÂm
tõÂmto zaÂkonem; provaÂdõÂ zmeÏny tohoto plaÂnu,
b) zasõÂlaÂ kopii schvaÂleneÂho plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje ministerstvu,
c) vyhlasÏuje obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou kraje zaÂvaznou cÏaÂst plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje
a jejõÂ zmeÏny,
d) sdeÏluje sveÂ prÏipomõÂnky k naÂvrhu plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) KrajskyÂ uÂrÏad
a) udeÏluje souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ a k plaÂnu
uÂprav sklaÂdky; udeÏlenõÂ souhlasu muÊzÏe vaÂzat na
podmõÂnky,
b) kontroluje, jak jsou praÂvnickyÂmi osobami, fyzickyÂmi osobami opraÂvneÏnyÂmi k podnikaÂnõÂ a obcemi
dodrzÏovaÂna ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ ministerstva a jinyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ a zda poveÏrÏeneÂ
osoby dodrzÏujõÂ stanovenyÂ zpuÊsob hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ,
c) udeÏluje souhlas k mõÂsenõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ

k)
l)

m)

n)

o)

CÏaÂstka 33

navzaÂjem nebo s ostatnõÂmi odpady; udeÏlenõÂ souhlasu muÊzÏe vaÂzat na podmõÂnky,
uklaÂdaÂ rozhodnutõÂm puÊvodci odpaduÊ povinnost
zaplatit poplatek za ulozÏenõÂ odpaduÊ na sklaÂdku,
pokud puÊvodce tento poplatek ve stanoveneÂ vyÂsÏi
nezaplatil,
stanovuje dobu trvaÂnõÂ a podmõÂnky peÂcÏe o sklaÂdku
po uzavrÏenõÂ jejõÂho provozu, rekultivaci a asanaci
podle § 52,
zpracovaÂvaÂ a pruÊbeÏzÏneÏ vede evidenci jõÂm vydanyÂch souhlasuÊ a dalsÏõÂch rozhodnutõÂ podle tohoto
zaÂkona,
rozhoduje o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ obecnõÂho
uÂrÏadu a obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ,
rozhoduje v pochybnostech, zda se movitaÂ veÏc
prÏõÂslusÏejõÂcõÂ do neÏktereÂ ze skupin odpaduÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu povazÏuje
za odpad, a to na naÂvrh vlastnõÂka teÂto moviteÂ veÏci
nebo spraÂvnõÂho uÂrÏadu, kteryÂ provaÂdõÂ rÏõÂzenõÂ,
v neÏmzÏ se tato otaÂzka vyskytla, nebo kteryÂ rozhodnutõÂ o teÂto otaÂzce potrÏebuje ke sveÂ dalsÏõÂ cÏinnosti,
udeÏluje souhlas k naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂm odpadem podle § 16 odst. 3 v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm nezÏ
sto tun nebezpecÏneÂho odpadu za rok; udeÏlenõÂ souhlasu muÊzÏe vaÂzat na podmõÂnky,
udeÏluje souhlas k upusÏteÏnõÂ od trÏõÂdeÏnõÂ nebo oddeÏleneÂho shromazÏd'ovaÂnõÂ odpaduÊ podle § 16 odst. 2
puÊvodci, kteryÂ naklaÂdaÂ s odpady v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm nezÏ 100 tun nebezpecÏneÂho odpadu za rok.
UdeÏlenõÂ souhlasu muÊzÏe vaÂzat na podmõÂnky,
udeÏluje souhlas k upusÏteÏnõÂ od trÏõÂdeÏnõÂ nebo oddeÏleneÂho shromazÏd'ovaÂnõÂ odpaduÊ podle § 18 odst. 2.
UdeÏlenõÂ souhlasu muÊzÏe vaÂzat na podmõÂnky,
udeÏluje souhlas k dispozici se zvlaÂsÏtnõÂm vaÂzanyÂm
uÂcÏtem a k cÏerpaÂnõÂ z prostrÏedkuÊ financÏnõÂ rezervy
podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1, 2 a 3. UdeÏlenõÂ
souhlasu muÊzÏe vaÂzat na podmõÂnky,
muÊzÏe zakaÂzat provoz zarÏõÂzenõÂ k odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ, nesplnÏuje-li provozovatel tohoto zarÏõÂzenõÂ
podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy pro naklaÂdaÂnõÂ s odpady a mohlo-li by v duÊsledku toho dojõÂt k zaÂvazÏneÂ ekologickeÂ uÂjmeÏ,
muÊzÏe omezit nebo zakaÂzat provoz zarÏõÂzenõÂ k naklaÂdaÂnõÂ s odpady z vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho, pokud monitorovaÂnõÂ slozÏek zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prokaÂzÏe akutnõÂ toxicitu prÏesahujõÂcõÂ meznõÂ hodnoty
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nebo
jineÂ, stejneÏ zaÂvazÏneÂ zhorsÏenõÂ stavu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
muÊzÏe pozastavit platnost osveÏdcÏenõÂ o vyloucÏenõÂ
nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ vydaneÂho poveÏrÏenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3
a 4,
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p) vede, pravidelneÏ aktualizuje a zverÏejnÏuje seznam
osob opraÂvneÏnyÂch ke zpracovaÂnõÂ autovrakuÊ,

§ 79
ObecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ

r) sdeÏluje sveÂ prÏipomõÂnky k naÂvrhu plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ puÊvodce,

(1) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
podaÂvaÂ naÂvrh ministerstvu na zarÏazenõÂ odpadu
podle Katalogu odpaduÊ podle § 5 odst. 2,
udeÏluje souhlas k naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o prÏõÂpad podle
§ 78 odst. 2 põÂsm. i); udeÏlenõÂ souhlasu muÊzÏe vaÂzat
na podmõÂnky,
udeÏluje souhlas k upusÏteÏnõÂ od trÏõÂdeÏnõÂ nebo oddeÏleneÂho shromazÏd'ovaÂnõÂ odpaduÊ podle § 16 odst. 2,
nejde-li o prÏõÂpad podle § 78 odst. 2 põÂsm. j), udeÏlenõÂ souhlasu muÊzÏe vaÂzat na podmõÂnky,
vede a zpracovaÂvaÂ evidenci odpaduÊ a zpuÊsobuÊ naklaÂdaÂnõÂ s nimi, autovrakuÊ a zpuÊsobuÊ jejich zpracovaÂnõÂ, typu, mnozÏstvõÂ a zpuÊsobu zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ elektroodpadu, zarÏõÂzenõÂ
k naklaÂdaÂnõÂ s odpady, zarÏõÂzenõÂ uvedenyÂch v § 14
odst. 2, shromazÏd'ovacõÂch mõÂst nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a sbeÏrovyÂch mõÂst odpaduÊ a skladuÊ odpaduÊ,
dopravcuÊ odpaduÊ jõÂm vydanyÂch souhlasuÊ a dalsÏõÂch
rozhodnutõÂ podle tohoto zaÂkona a na pozÏaÂdaÂnõÂ
podaÂvaÂ informace zÏadateluÊm o sõÂdle zarÏõÂzenõÂ
vhodnyÂch k odstraneÏnõÂ nebo vyuzÏitõÂ jimi vyprodukovaneÂho odpadu,
kontroluje, jak jsou praÂvnickyÂmi osobami, fyzickyÂmi osobami opraÂvneÏnyÂmi k podnikaÂnõÂ a obcemi
dodrzÏovaÂna ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ ministerstva a jinyÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ a zda poveÏrÏeneÂ
osoby dodrzÏujõÂ stanovenyÂ zpuÊsob hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ,
hrozõÂ-li posÏkozenõÂ lidskeÂho zdravõÂ nebo zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ nebo jizÏ k neÏmu dosÏlo, muÊzÏe zajistit
ochranu lidskeÂho zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ na
naÂklady odpoveÏdneÂ osoby,
uklaÂdaÂ provozovateli zarÏõÂzenõÂ k odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ v mimorÏaÂdnyÂch prÏõÂpadech, je-li to nezbytneÂ
z hlediska ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a pokud je
to pro provozovatele technicky mozÏneÂ, povinnost
odstranit odpad. NaÂklady vznikleÂ tõÂmto rozhodnutõÂm hradõÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, kteryÂ rozhodnutõÂ vydal; naÂhradu naÂkladuÊ
takto vynalozÏenyÂch je povinna obecnõÂmu uÂrÏadu
obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ uhradit osoba, kteraÂ
je za tento odpad odpoveÏdnaÂ podle tohoto zaÂkona,
uklaÂdaÂ praÂvnickyÂm osobaÂm a fyzickyÂm osobaÂm
opraÂvneÏnyÂm k podnikaÂnõÂ pokuty za porusÏenõÂ stanovenyÂch povinnostõÂ podle § 66 odst. 2 a 5; soucÏasneÏ muÊzÏe stanovit opatrÏenõÂ a lhuÊty pro zjednaÂnõÂ
naÂpravy samostatnyÂm rozhodnutõÂm,

s) kontroluje u provozovatele sklaÂdky placenõÂ poplatkuÊ za uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ na sklaÂdky,
t) uklaÂdaÂ rozhodnutõÂm provozovateli sklaÂdky povinnost zaplatit vybranyÂ poplatek za ulozÏenõÂ odpaduÊ na sklaÂdku, pokud tento poplatek neodvedl
ve stanoveneÂ lhuÊteÏ prÏõÂjemci.
(3) PrÏi posuzovaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ o udeÏlenõÂ souhlasuÊ
podle odstavce 2 hodnotõÂ krajskyÂ uÂrÏad zejmeÂna jejich
soulad s povinnostmi vyplyÂvajõÂcõÂmi z tohoto zaÂkona
a provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a soulad se zaÂvaznyÂmi
cÏaÂstmi rÏesÏenõÂ plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ kraje
a plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky.

a)
b)

c)

d)

(4) KrajskyÂ uÂrÏad zrusÏõÂ nebo zmeÏnõÂ rozhodnutõÂ
o udeÏlenõÂ souhlasu, kteryÂ spadaÂ do jeho kompetence
podle tohoto zaÂkona v prÏõÂpadeÏ, zÏe
a) dojde ke zmeÏneÏ podmõÂnek rozhodnyÂch pro vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ souhlasu,
b) provozovatel zarÏõÂzenõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ, odstranÏovaÂnõÂ,
sbeÏru nebo vyÂkupu odpaduÊ nenõÂ schopen zajistit
podmõÂnky ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ stanoveneÂ
v praÂvnõÂch prÏedpisech nebo provozovatel sklaÂdky
nemaÂ vytvorÏenou financÏnõÂ rezervu podle § 49
azÏ 51 a v urcÏeneÂ lhuÊteÏ nedojde ke zjednaÂnõÂ naÂpravy, nebo
c) praÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ
k podnikaÂnõÂ, ktereÂ byl udeÏlen souhlas, opakovaneÏ
porusÏuje povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem
nebo opakovaneÏ neplnõÂ podmõÂnky, na ktereÂ je souhlas vaÂzaÂn.
(5) KrajskyÂ uÂrÏad muÊzÏe zrusÏit rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ
souhlasu, kteryÂ spadaÂ do jeho kompetence podle tohoto zaÂkona nebude-li nejpozdeÏji do 30 dnuÊ ode dne
ukoncÏenõÂ cÏinnosti odpadoveÂho hospodaÂrÏe ustanoven
novyÂ odpadovyÂ hospodaÂrÏ a jeho ustanovenõÂ oznaÂmeno
krajskeÂmu uÂrÏadu nebo nebude-li ustanovenyÂ odpadovyÂ
hospodaÂrÏ splnÏovat podmõÂnky odborneÂ zpuÊsobilosti.
(6) Pokud tõÂmto zaÂkonem nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nenõÂ stanoveno jinak, je k rozhodovaÂnõÂ
podle odstavce 2 mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ uÂrÏad, v jehozÏ
obvodu je provozovaÂno zarÏõÂzenõÂ nebo cÏinnost, nebo se
nachaÂzõÂ veÏc, ktereÂ se rozhodnutõÂ tyÂkaÂ.
(7) CÏinnosti uvedeneÂ v odstavcõÂch 2 azÏ 5 mohou
zameÏstnanci prÏõÂslusÏneÂho krajskeÂho uÂrÏadu vykonaÂvat
po prokaÂzaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti.48a)

48a

) § 72 zaÂkona cÏ. 129/2000 Sb.

e)

f)

g)

h)
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i) muÊzÏe zakaÂzat puÊvodci odpaduÊ cÏinnost, kteraÂ zpuÊsobuje vznik odpaduÊ, pokud puÊvodce nemaÂ zajisÏteÏno vyuzÏitõÂ nebo odstraneÏnõÂ odpaduÊ a pokud by
odpady vznikleÂ v duÊsledku pokracÏovaÂnõÂ teÂto cÏinnosti mohly zpuÊsobit sÏkodu na zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ.
(2) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
zrusÏõÂ rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ souhlasu, kteryÂ spadaÂ do
jeho kompetence podle odstavce 1 põÂsm. b), v prÏõÂpadeÏ,
zÏe osoba, ktereÂ byl souhlas udeÏlen, opakovaneÏ porusÏuje povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo opakovaneÏ neplnõÂ podmõÂnky, na ktereÂ je souhlas vaÂzaÂn.
(3) Pokud tõÂmto zaÂkonem nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nenõÂ stanoveno jinak, je k rozhodovaÂnõÂ
podle odstavce 1 mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, v jehozÏ obvodu je provozovaÂna cÏinnost nebo se nachaÂzõÂ veÏc, ktereÂ se rozhodnutõÂ
tyÂkaÂ.
(4) ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
daÂvaÂ vyjaÂdrÏenõÂ zejmeÂna
a) ke zrÏõÂzenõÂ zarÏõÂzenõÂ k odstranÏovaÂnõÂ odpaduÊ,
b) v uÂzemnõÂm a stavebnõÂm rÏõÂzenõÂ z hlediska naklaÂdaÂnõÂ s odpady,
c) k prÏipravovanyÂm zmeÏnaÂm vyÂrobnõÂho procesu
nebo vyÂroby, ktereÂ majõÂ vliv na naklaÂdaÂnõÂ s odpady,
d) k zavedenõÂ nebo rozsÏõÂrÏenõÂ vyÂroby oxidu titanicÏiteÂho.
(5) VyjaÂdrÏenõÂ podle odstavce 4 obsahuje posouzenõÂ zÏaÂdosti z hlediska jejõÂho souladu s povinnostmi
vyplyÂvajõÂcõÂmi z tohoto zaÂkona a provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ. VyjaÂdrÏenõÂ nenahrazuje souhlasy vydaÂvaneÂ
podle tohoto zaÂkona.
(6) VyjaÂdrÏenõÂ podle odstavce 4 põÂsm. a) azÏ d) vydaÂvaÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, v jehozÏ
uÂzemnõÂm obvodu se nachaÂzõÂ zarÏõÂzenõÂ urcÏeneÂ k naklaÂdaÂnõÂ s odpady.
(7) CÏinnosti uvedeneÂ v odstavcõÂch 1 azÏ 4 mohou
zameÏstnanci obecnõÂho uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vykonaÂvat po prokaÂzaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti.
§ 80
ObecnõÂ uÂrÏad a uÂjezdnõÂ uÂrÏad
(1) ObecnõÂ uÂrÏad a uÂjezdnõÂ uÂrÏad
a) kontroluje, zda praÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby
opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ vyuzÏõÂvajõÂ systeÂmu zavedeneÂho obcõÂ pro naklaÂdaÂnõÂ s komunaÂlnõÂm odpadem
pouze na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ smlouvy s obcõÂ a zda

b)

c)

d)

e)

fyzickaÂ osoba, kteraÂ nenõÂ podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tõÂmto zaÂkonem,
uklaÂdaÂ praÂvnickyÂm osobaÂm a fyzickyÂm osobaÂm
opraÂvneÏnyÂm k podnikaÂnõÂ pokuty za porusÏenõÂ povinnosti podle § 66 odst. 1; soucÏasneÏ muÊzÏe stanovit opatrÏenõÂ a lhuÊty pro zjednaÂnõÂ naÂpravy samostatnyÂm rozhodnutõÂm,
uklaÂdaÂ fyzickyÂm osobaÂm pokuty za prÏestupek
uvedenyÂ v § 69; soucÏasneÏ muÊzÏe stanovit opatrÏenõÂ
a lhuÊty pro zjednaÂnõÂ naÂpravy samostatnyÂm rozhodnutõÂm,
kontroluje, zda praÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osoby
opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ majõÂ zajisÏteÏno vyuzÏitõÂ
nebo odstraneÏnõÂ odpadu v souladu s tõÂmto zaÂkonem,
kontroluje u provozovatele sklaÂdky placenõÂ poplatkuÊ za uklaÂdaÂnõÂ odpaduÊ na sklaÂdky.

(2) VerÏejnou spraÂvu v rozsahu § 78 odst. 2
põÂsm. a) azÏ f), § 78 odst. 3, 4, 5 a 6, § 79 odst. 1 põÂsm. a)
azÏ e), g) azÏ i), k) azÏ n), § 79 odst. 2 azÏ 7 a § 80 odst. 1
pro potrÏeby zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany staÂtu a vyÂcviku ozbrojenyÂch sil na uÂzemõÂ vojenskeÂho uÂjezdu49) vykonaÂvaÂ
uÂjezdnõÂ uÂrÏad. UstanovenõÂ § 17 a 17a se na uÂjezdnõÂ uÂrÏad
a obyvatele uÂjezdu nevztahujõÂ.
§ 81
OpraÂvneÏnõÂ a povinnosti inspektoruÊ
a poveÏrÏenyÂch pracovnõÂkuÊ ministerstva
a ostatnõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ
(1) InspektorÏi a poveÏrÏenõÂ zameÏstnanci ministerstva a ostatnõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a zameÏstnanci krajuÊ
a obcõÂ zarÏazenõÂ do krajskyÂch a obecnõÂch uÂrÏaduÊ vykonaÂvajõÂcõÂch puÊsobnost v oblasti odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ jsou opraÂvneÏni prÏi vyÂkonu sveÂ kontrolnõÂ cÏinnosti
a) vstupovat v nezbytneÏ nutneÂm rozsahu, poprÏõÂpadeÏ
vjõÂzÏdeÏt na cizõÂ pozemky nebo vstupovat do cizõÂch
objektuÊ uzÏõÂvanyÂch pro podnikatelskou cÏinnost
nebo provozovaÂnõÂ jineÂ hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti, pokud k tomu nenõÂ trÏeba povolenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. Do objektuÊ duÊlezÏityÂch pro obranu staÂtu50) lze vstupovat pouze se souhlasem
statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo vedoucõÂho organizacÏnõÂ
slozÏky staÂtu nebo jimi poveÏrÏenyÂch osob, do jejichzÏ puÊsobnosti objekt duÊlezÏityÂ pro obranu staÂtu
naÂlezÏõÂ. Za sÏkodu zpuÊsobenou prÏi vyÂkonu kontrolnõÂ cÏinnosti odpovõÂdaÂ staÂt; teÂto odpoveÏdnosti
se nemuÊzÏe zprostit,
b) pozÏadovat potrÏebneÂ doklady, uÂdaje a põÂsemnaÂ
nebo uÂstnõÂ vysveÏtlenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se prÏedmeÏtu kontroly,
c) odebõÂrat vzorky a porÏizovat fotodokumentaci.

) ZaÂkon cÏ. 222/1999 Sb., o zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.
) § 29 odst. 3 zaÂkona cÏ. 222/1999 Sb., o zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany CÏeskeÂ republiky.
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(2) InspektorÏi a poveÏrÏenõÂ zameÏstnanci ministerstva a ostatnõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a zameÏstnanci krajuÊ
a obcõÂ zarÏazenõÂ do krajskyÂch a obecnõÂch uÂrÏaduÊ vykonaÂvajõÂcõÂch puÊsobnost prÏi naklaÂdaÂnõÂ s odpady jsou povinni prÏi vyÂkonu sveÂ cÏinnosti
a) prokaÂzat se pruÊkazem,
b) zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech tvorÏõÂcõÂch
prÏedmeÏt obchodnõÂho a sluzÏebnõÂho tajemstvõÂ, o kteryÂch se dozveÏdeÏli v souvislosti s vyÂkonem sveÂ
kontrolnõÂ cÏinnosti,
c) prÏed vstupem do cizõÂch objektuÊ informovat provozovatele,
d) respektovat provoznõÂ, bezpecÏnostnõÂ a dalsÏõÂ prÏedpisy upravujõÂcõÂ cÏinnost provozovatele,
e) porÏizovat protokol o provedeneÂ kontrole,
f) sÏetrÏit majetek kontrolovaneÂho subjektu.
(3) InspektorÏi mohou po vyzvaÂnõÂ celnõÂch orgaÂnuÊ
a v jejich doprovodu vstupovat na mõÂsta, kde konajõÂ
kontrolu a provaÂdeÏt odbornou kontrolnõÂ cÏinnost zameÏrÏenou na plneÏnõÂ povinnostõÂ na uÂseku prÏeshranicÏnõÂ
prÏepravy odpaduÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch dozor nad prÏepravou odpaduÊ v raÂmci EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ, do
neÏj a z neÏj a jejich kontrolu,39) tohoto zaÂkona a praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ.
§ 81a
PuÊsobnosti stanoveneÂ krajskeÂmu uÂrÏadu, obecnõÂmu
uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ nebo obecnõÂmu
uÂrÏadu podle tohoto zaÂkona jsou vyÂkonem prÏeneseneÂ
puÊsobnosti.
Â ST DVA NA
Â CTA
Â
CÏ A
Â A PR
Â
Ï ECHODNA
USTANOVENIÂ SPOLECÏNA
§ 82
SpolecÏneÂ ustanovenõÂ
(1) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, vztahuje se na
rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona spraÂvnõÂ rÏaÂd.13)
(2) Souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ podle § 14
odst. 1, § 16 odst. 3 a vyjaÂdrÏenõÂ podle § 79 odst. 4
põÂsm. b) azÏ e) se nevydajõÂ podle tohoto zaÂkona, pokud
je jejich vydaÂnõÂ nahrazeno postupem v rÏõÂzenõÂ o vydaÂnõÂ
integrovaneÂho povolenõÂ podle zaÂkona o integrovaneÂ
prevenci a omezovaÂnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ, o integrovaneÂm registru znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o integrovaneÂ prevenci). OstatnõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona tõÂm nejsou dotcÏena.
§ 83
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) Platnost dosavadnõÂch rozhodnutõÂ vydanyÂch
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podle § 5 odst. 2 a 5, § 6 odst. 1 põÂsm. f) a odst. 2, § 7
odst. 1, § 11 odst. 3 a odst. 4, § 15 odst. 1 a § 34 odst. 1
zaÂkona cÏ. 125/1997 Sb., o odpadech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, se omezuje na dobu 2 let od nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(2) OsveÏdcÏenõÂ o vlastnostech odpaduÊ vydaneÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ se povazÏuje za
osveÏdcÏenõÂ o vyloucÏenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ
podle tohoto zaÂkona.
(3) Osoby, ktereÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
provozujõÂ zarÏõÂzenõÂ k odstranÏovaÂnõÂ nebo vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpaduÊ, k jejichzÏ provozovaÂnõÂ podle zaÂkona cÏ. 125/1997
Sb., o odpadech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nebyl
trÏeba souhlas prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu staÂtnõÂ spraÂvy, mohou
tato zarÏõÂzenõÂ provozovat po uplynutõÂ 1 roku od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pouze se souhlasem k provozovaÂnõÂ
teÏchto zarÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona.
(4) Osoby, ktereÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
provaÂdeÏjõÂ sbeÏr nebo vyÂkup odpaduÊ a chteÏjõÂ tuto cÏinnost
nadaÂle vykonaÂvat, jsou povinny zõÂskat souhlas k provozovaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ ke sbeÏru nebo vyÂkupu odpaduÊ podle
tohoto zaÂkona, a to nejdeÂle do 1 roku od uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona.
(5) Povinnost ustanovit odpadoveÂho hospodaÂrÏe
podle § 15 tohoto zaÂkona se vztahuje teÂzÏ na puÊvodce
a opraÂvneÏneÂ osoby, kterÏõÂ naklaÂdali s nebezpecÏnyÂmi odpady v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm nezÏ 100 t nebezpecÏneÂho odpadu za rok v poslednõÂch 2 letech, a to i zcela nebo
zcÏaÂsti prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona. PuÊvodci a opraÂvneÏneÂ osoby, kterÏõÂ naklaÂdali s nebezpecÏnyÂmi odpady
v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm nezÏ 100 t nebezpecÏneÂho odpadu
za rok v poslednõÂch 2 letech prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, jsou povinni ustanovit odpadoveÂho hospodaÂrÏe
do 3 meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(6) OhlasÏovaÂnõÂ druhuÊ, mnozÏstvõÂ odpaduÊ a zpuÊsobuÊ naklaÂdaÂnõÂ s nimi za rok 2001 se provaÂdõÂ podle
dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(7) FinancÏnõÂ rezerva na rekultivaci, zajisÏteÏnõÂ peÂcÏe
o sklaÂdku a asanaci po ukoncÏenõÂ jejõÂho provozu vytvorÏenaÂ provozovatelem sklaÂdky podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ se povazÏuje za financÏnõÂ rezervu vytvorÏenou podle tohoto zaÂkona. VaÂzanyÂ uÂcÏet vytvorÏenyÂ
pro uklaÂdaÂnõÂ peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ financÏnõÂ rezervy
vytvorÏenyÂ provozovatelem sklaÂdky podle § 32 zaÂkona
cÏ. 125/1997 Sb., o odpadech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, se povazÏuje za zvlaÂsÏtnõÂ vaÂzanyÂ uÂcÏet vytvorÏenyÂ
podle tohoto zaÂkona.
Ï õÂzenõÂ o pokutaÂch zahaÂjenaÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ to(8) R
hoto zaÂkona se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ. OstatnõÂ zahaÂjenaÂ rÏõÂzenõÂ se dokoncÏõÂ podle tohoto zaÂkona.
(9) Ministerstvo prÏedlozÏõÂ vlaÂdeÏ ke schvaÂlenõÂ naÂvrh
plaÂnu odpadoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ CÏeskeÂ republiky do
1 roku ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
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(10) NaklaÂdaÂnõÂ s obaly a odpady z obaluÊ se rÏõÂdõÂ
dosavadnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy, vcÏetneÏ § 18, 19, § 39
odst. 1 põÂsm. g), h), l) a m) a § 39 odst. 3 põÂsm. i) zaÂkona cÏ. 125/1997 Sb., o odpadech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a to azÏ do doby nabytõÂ uÂcÏinnosti noveÂ zaÂkonneÂ uÂpravy naklaÂdaÂnõÂ s obaly a odpady z obaluÊ.
(11) Vznikla-li poplatkovaÂ povinnost k poplatku
za komunaÂlnõÂ odpad prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona,
postupuje se podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. Poplatek za komunaÂlnõÂ odpad se zaplatõÂ (vymeÏrÏõÂ) v pomeÏrneÂ vyÂsÏi prÏipadajõÂcõÂ na obdobõÂ do 31. prosince 2001.
Byl-li poplatek za komunaÂlnõÂ odpad zaplacen prÏed
uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona i na obdobõÂ po uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, povazÏuje se cÏaÂst ve vyÂsÏi prÏesahujõÂcõÂ pomeÏrnou cÏaÂst poplatku prÏipadajõÂcõÂ na obdobõÂ do 31. prosince 2001 za zaÂlohu na dosud nesplatnou poplatkovou
povinnost na odpovõÂdajõÂcõÂ mõÂstnõÂ poplatek. NenõÂ-li
tento postup mozÏnyÂ, povazÏuje se tato cÏaÂst poplatku
za prÏeplatek.
(12) UstanovenõÂmi tohoto zaÂkona se rÏõÂdõÂ i praÂvnõÂ
vztahy vznikleÂ prÏede dnem nabytõÂ jeho uÂcÏinnosti, jejichzÏ prÏedmeÏtem je uÂhrada za shromazÏd'ovaÂnõÂ, sbeÏr,
prÏepravu, trÏõÂdeÏnõÂ, vyuzÏõÂvaÂnõÂ a odstranÏovaÂnõÂ komunaÂlnõÂho odpadu od fyzickyÂch osob; vznik teÏchto praÂvnõÂch
vztahuÊ a naÂroky z nich vznikleÂ se posuzujõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
Â ST S EDMNA
Â CTA
Â
CÏ A
ZRUSÏOVACIÂ USTANOVENIÂ
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kteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o obalech), nabyl uÂcÏinnosti
dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 76/2002 Sb., o integrovaneÂ prevenci
a omezovaÂnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ, o integrovaneÂm registru znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o integrovaneÂ prevenci), nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 275/2002 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 320/2002 Sb., o zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ v souvislosti s ukoncÏenõÂm cÏinnosti okresnõÂch uÂrÏaduÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 167/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ
souvisejõÂcõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii v platnost (1. kveÏtna 2004).
ZaÂkon cÏ. 188/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (23. dubna 2004), s vyÂjimkou
cÏl. I boduÊ 77 azÏ 86 ± cÏaÂsti devaÂteÂ, ktereÂ nabyly uÂcÏinnosti dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost (1. kveÏtna 2004).

ZaÂkon cÏ. 317/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnyÂch puÊdnõÂch laÂtkaÂch, pomocnyÂch rostlinnyÂch prÏõÂpravcõÂch a substraÂtech
ZrusÏujõÂ se:
a o agrochemickeÂm zkousÏenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch puÊd (zaÂ1. ZaÂkon cÏ. 125/1997 Sb., o odpadech, ve zneÏnõÂ poz- kon o hnojivech), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon
cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch daldeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
sÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon
2. ZaÂkon cÏ. 37/2000 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 125/ cÏ. 147/2002 Sb., o U
Â strÏednõÂm kontrolnõÂm a zkusÏebnõÂm
/1997 Sb., o odpadech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 167/1998 uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂm a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂSb.
konuÊ (zaÂkon o UÂstrÏednõÂm kontrolnõÂm a zkusÏebnõÂm
uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂm), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
Â ST OSMNA
Â CTA
Â
a zaÂkon cÏ. 252/1997 Sb., o zemeÏdeÏlstvõÂ, ve zneÏnõÂ pozCÏ A
deÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ
UÂCÏINNOST
(27. kveÏtna 2004).
§ 88

§ 89
Tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2002,
s vyÂjimkou § 31 odst. 5 a § 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9,
ktereÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
* *

*

ZaÂkon cÏ. 477/2001 Sb., o obalech a o zmeÏneÏ neÏ-

ZaÂkon cÏ. 7/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 185/
/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti
dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (6. ledna 2005), s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏl. I bodu 18, pokud jde o § 37i, 37k, 37n, 37o,
a boduÊ 19, 21 a 22, ktereÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem
13. srpna 2005, a cÏl. I bodu 18, pokud jde o § 37m
odst. 3, ktereÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2009.

PrÏedseda vlaÂdy:
JUDr. Gross v. r.
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Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-HolesÏovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 ± Administrace: põÂsemneÂ objednaÂvky prÏedplatneÂho, zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav,
telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417. ObjednaÂvky ve SlovenskeÂ republice prÏijõÂmaÂ a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku
a je od prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmeneÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ kompletnõÂho rocÏnõÂku
na zaÂkladeÏ pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha na rok 2005 cÏinõÂ 3000,± KcÏ) ± VychaÂzõÂ podle potrÏeby ± Distribuce: MORAVIAPRESS,
a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, celorocÏnõÂ prÏedplatneÂ ± 516 205 176, 519 305 176, objednaÂvky jednotlivyÂch cÏaÂstek (dobõÂrky) ± 516 205 179, 519 305 179,
objednaÂvky-knihkupci ± 516 205 161, 519 305 161, faxoveÂ objednaÂvky ± 519 321 417, e-mail ± sbirky@moraviapress.cz, zelenaÂ linka ± 800 100 314.
InternetovaÂ prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± DrobnyÂ prodej ± BenesÏov: OldrÏich HAAGER, Masarykovo naÂm. 231; Brno: Ing. JirÏõÂ Hrazdil,
VranovskaÂ 16, SEVT, a. s., CÏeskaÂ 14, KnihkupectvõÂ JUDr. OktaviaÂn KociaÂn, PrÏõÂkop 6, tel.: 545 175 080; BrÏeclav: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410,
tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; CÏeskeÂ BudeÏjovice: SEVT, a. s., CÏeskaÂ 3, tel.: 387 432 244; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, Wonkova 432; Cheb: EFREX,
s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD KnihkupectvõÂ ± AntikvariaÂt, RuskaÂ 85; KadanÏ: KniharÏstvõÂ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: eL VaN, Ke
Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, naÂm. MõÂru 169; Liberec: PodjesÏteÏdskeÂ knihkupectvõÂ, MoskevskaÂ 28; LitomeÏrÏice: Jaroslav TvrdõÂk,
LidickaÂ 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: KnihkupectvõÂ ¹U Knihomilaª, Ing. Romana KopkovaÂ, MoskevskaÂ 1999; Olomouc: ANAG,
spol. s r. o., Denisova cÏ. 2, ZdeneÏk Chumchal ± KnihkupectvõÂ Tycho, OstruzÏnickaÂ 3, KnihkupectvõÂ SEVT, a. s., OstruzÏnickaÂ 10; Ostrava: LIBREX,
NaÂdrazÏnõÂ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., NaÂdrazÏnõÂ 29; Otrokovice: Ing. KucÏerÏõÂk, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trÏõÂda
MõÂru 65; PlzenÏ: TYPOS, a. s. UÂslavskaÂ 2, EDICUM, Vojanova 45, TechnickeÂ normy, LaÂbkova pav. cÏ. 5, VydavatelstvõÂ a naklad. AlesÏ CÏeneÏk,
naÂm. CÏeskyÂch bratrÏõÂ 8; Praha 1: DuÊm ucÏebnic a knih CÏernaÂ Labut', Na PorÏõÂcÏõÂ 25, FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., VaÂclavskeÂ naÂm. 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., naÂm. MõÂru 9 (NaÂrodnõÂ duÊm), SEVT a. s., SlezskaÂ 126/6; Praha 4:
SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6: PPP ± StanÏkovaÂ Isabela, PusÏkinovo naÂm. 17; Praha 7: DonaÂsÏka tisku,
V HaÂjõÂch 6; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, SpecializovanaÂ prodejna SbõÂrky zaÂkonuÊ, SokolovskaÂ 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: AbonentnõÂ tiskovyÂ
servis-Ing. Urban, JabloneckaÂ 362, po ± paÂ 7 ± 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., VinohradskaÂ 190; PrÏerov: KnihkupectvõÂ EM-ZET, BartosÏova 9, Jana HonkovaÂ ± YAHO ± i ± centrum, KomenskeÂho 38; Sokolov: KAMA, Kalousek
Milan, K. H. BorovskeÂho 22, tel.: 352 303 402; SÏumperk: KnihkupectvõÂ D & G, HlavnõÂ trÏ. 23; TaÂbor: Milada SÏimonovaÂ ± EMU, BudeÏjovickaÂ 928;
Teplice: KnihkupectvõÂ L & N, Masarykova 15; Trutnov: Galerie ALFA, BulharskaÂ 58; UÂstõÂ nad Labem: SeverocÏeskaÂ distribucÏnõÂ, s. r. o., HavõÂrÏskaÂ 327,
tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplnÏovaÂnõÂ SbõÂrek zaÂkonuÊ vcÏetneÏ dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; ZaÂbrÏeh: Mgr. Ivana PatkovaÂ, ZÏizÏkova 45; ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo
naÂm. 76, JindrÏich ProchaÂzka, BezdeÏkov 89 ± Vazby SbõÂrek, tel.: 415 712 904. DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny
neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ
cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny
jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ. Reklamace: informace na tel. cÏõÂslech 516 205 174, 519 305 174.
V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p.,
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R

