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273/2021 Sb. 
 

VY H L ÁŠ K A  

ze dne 12. července 2021 

o podrobnostech nakládání s odpady 

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 8 odst. 2, § 9 odst. 7, § 15 odst. 5, § 17 odst. 4, 

§ 18 odst. 1 a 6, § 19 odst. 2 a 5, § 20 odst. 6, § 22 odst. 7, § 30 odst. 1, § 31 odst. 1 písm. b) a odst. 4, 

§ 32 odst. 1 písm. a) a b), § 33 odst. 1 písm. b), § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 7, § 35 odst. 3, § 36 

odst. 1 písm. b) a odst. 5 písm. b), § 37 odst. 1 písm. c) a odst. 6, § 40 odst. 5, § 41 odst. 3 písm. f) a 

odst. 6, § 46 odst. 2 písm. c), § 48 odst. 3, § 59 odst. 7, § 63 odst. 2, 4 a 6, § 64 odst. 6, § 66 odst. 1 

písm. a) a odst. 4, § 67 odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 3, § 68 odst. 3, 5 a 6, § 69 odst. 2, odst. 3 

písm. i) a m) a odst. 4, § 71 odst. 2 a 4, § 78 odst. 7, § 79 odst. 6, § 81 odst. 4, § 82 odst. 7, § 83 

odst. 4, § 84 odst. 2, § 85, § 86 odst. 4, § 89 odst. 5, § 90 odst. 5, § 91 odst. 3, § 92 odst. 3 písm. a), § 

94 odst. 2 a 4, § 95 odst. 1, 3 a 7, § 96 odst. 7, § 106 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále 

jen „zákon“): 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie
1
), zároveň navazuje na 

přímo použitelné předpisy Evropské unie
2
) a 

upravuje 

 

 a) požadavky na zařízení určená pro 

nakládání s odpady a jejich provoz, 

 b) podrobnosti předávání údajů o odpadech 

v rámci školního sběru, 

 c) technické podmínky soustřeďování 

odpadu, 

 d) podrobnosti pro využívání odpadů k 

zasypávání, 

 e) podmínky, při jejichž splnění může být 

odpad vznikající při úpravě odděleně 

soustřeďovaných komunálních odpadů 

předáván k energetickému využití a k 

odstranění, 

 f) podrobnosti ukládání odpadů na 

skládky, 

 g) podrobnosti přepravy odpadů a 

přeshraniční přepravy odpadů, 

 h) požadavky na údaje o odpadu, základní 

popis odpadu, vedení průběžné evidence 

a ohlašování, 

 i) podrobnosti nakládání s komunálními 

odpady, 

 j) podrobnosti nakládání s nebezpečnými 

odpady, 

 k) podrobnosti vztahující se k vybraným 

kovovým odpadům, 

 l) podrobnosti nakládání s vybouranými 

stavebními materiály při odstraňování 

stavby, provádění stavby nebo údržbě 

stavby, 

 m) podrobnosti nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady, 

 n) podrobnosti komunitního kompostování, 

 o) podrobnosti nakládání s kaly, 

 p) podrobnosti nakládání s 

polychlorovanými bifenyly, 

 q) podrobnosti nakládání s odpadní rtutí, 

 r) podrobnosti nakládání s odpadními oleji, 

 s) podrobnosti nakládání s léčivy z 

domácností a 

 t) podrobnosti ekonomických nástrojů. 

 

§ 2 

Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

 a) inertním materiálem materiál, který 

nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za 

normálních klimatických podmínek 

nedochází k žádným významným 

fyzikálním, chemickým nebo 

biologickým změnám; inertní materiál 

nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně 

nereaguje, nepodléhá biologickému 

rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných 
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látek, s nimiž přichází do styku, a to 

způsobem, který ohrožuje nebo 

poškozuje lidské zdraví nebo životní 

prostředí nebo který vede k překročení 

limitů znečišťování stanovených jinými 

právními předpisy
3
); směsné odpady 

nejsou inertním materiálem, 

 b) zařízením na použití upravených kalů 

všechny díly půdních bloků podle jiného 

právního předpisu
4
), na kterých používá 

upravené kaly jedna osoba užívající 

zemědělskou půdu, a všechna místa, kde 

tato osoba dočasně ukládá upravené 

kaly, 

 c) anaerobním rozkladem řízený a 

kontrolovatelný mikrobiální mezofilní 

nebo termofilní rozklad organických 

látek bez přístupu vzduchu v zařízení 

bioplynové stanice jako samostatné 

technologie za vzniku bioplynu a 

digestátu, 

 d) biologickým odpadem rostlinného 

původu biologický odpad, který 

neobsahuje biologický odpad 

živočišného původu, ani s ním nepřišel 

do kontaktu, 

 e) biologickým odpadem živočišného 

původu odpad, který obsahuje vedlejší 

produkty živočišného původu nebo jinou 

složku živočišného původu, 

 f) odpady vzniklými při spalování odpadů 

jakékoliv kapalné nebo pevné odpady 

včetně popela, strusky, popílku a 

zachyceného prachu z odlučovačů a 

filtrů, reakčních produktů z čištění 

plynu, kalu z čištění odpadních vod, 

použitých katalyzátorů a použitého 

aktivního uhlí, které vznikají při procesu 

tepelného zpracování odpadů, a 

 g) strukturou zakládky celkový objem pórů 

z celkového objemu surovinové skladby 

zakládky vyjádřený v procentech; 

definuje rozsah zadržení plynů a kapalin 

zejména v surovinové skladbě zakládky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

PODROBNOSTI 

PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

URČENÝCH PRO 

NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

 

§ 3 

Požadavky na zařízení 

určená pro nakládání s 

odpady a jejich provoz 

(1) Obsah provozního řádu a provozního 

deníku skládek musí odpovídat technické 

normě TNO 83 8039 Skládkování odpadů - 

Provozní řád skládek. Požadavky na obsah 

provozního řádu ostatních zařízení jsou 

vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a 

požadavky na obsah provozního deníku jsou 

vymezeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(2) Vlivy zařízení určeného pro 

nakládání s odpady a jejich dopady na životní 

prostředí a pracovní prostředí musí být 

identifikovány a omezeny na nejnižší možnou 

míru v souladu se stávajícími technickými 

poznatky. Vlivy podle věty první a 

odpovídající opatření musí být popsány v 

provozním řádu. 

(3) Zařízení určené pro nakládání s 

odpady musí být 

 a) vybaveno zařízením na určování 

hmotnosti odpadu s pravidelnou 

kalibrací v intervalu nejvýše do 24 

měsíců; v případě zařízení k zasypávání 

podle bodu 6 přílohy č. 4 k zákonu, 

malých zařízení určených pro nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady a do 

konce roku 2030 v případě mobilních 

zařízení může být určování hmotnosti 

prováděno jiným způsobem, zejména 

externím zařízením na určování 

hmotnosti; v takovém případě musí být 

v provozním řádu, pokud jej zařízení 

má, nastaven jednoznačný způsob 

zjištění hmotnosti odpadů od každé 

předávající osoby, 

 b) provozováno a vybaveno tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování veřejně 

přístupných pozemních komunikací a v 

případě stacionárního zařízení veškerých 

přístupových cest, 

 c) s výjimkou zařízení k zasypávání 

zeminou, kameny a sedimenty 

zabezpečeno proti nežádoucímu přístupu 
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nepovolaných osob; u zařízení k 

zasypávání je dostačující, pokud je v 

dostatečném rozestupu označeno 

tabulemi se zákazem vstupu 

nepovolaných osob a pokud to lze, tak i 

závorou na příjezdové cestě, a 

 d) s výjimkou zařízení k zasypávání 

zeminou, kameny a sedimenty vybaveno 

informační tabulí čitelnou z volně 

přístupného prostranství před zařízením, 

na níž jsou uvedeny následující 

informace: 

 1. název zařízení, 

 2. identifikační číslo zařízení, 

 3. druhy odpadů nebo skupiny a 

podskupiny odpadů podle 

Katalogu odpadů, které mohou 

být přijaty do zařízení, 

 4. obchodní firmu nebo název, 

právní formu a sídlo 

provozovatele zařízení, včetně 

jmen, příjmení osob, které za 

právnickou osobu jednají, a jejich 

telefonní čísla, popřípadě jména a 

příjmení, obchodní firmu, sídlo a 

telefonní číslo, je-li provozovatel 

zařízení podnikající fyzickou 

osobou, 

 5. provozní doba zařízení, během níž 

probíhá příjem odpadů do zařízení 

nebo výdej odpadů nebo výrobků 

ze zařízení. 

(4) Během provozní doby zařízení, při 

níž probíhá příjem odpadů do zařízení nebo 

výdej odpadů nebo výrobků ze zařízení, musí 

být vždy přítomen pracovník určený 

provozovatelem zařízení k jeho obsluze. 

(5) Mobilní zařízení ke sběru odpadu 

musí být označeno jedním bílým štítkem nebo 

samolepkou o šířce 50 cm a výšce minimálně 

20 cm s černým nápisem „Mobilní sběr 

odpadu“; označení může být umístěno na boční 

straně vozidla. 

(6) V případě mobilního zařízení může 

být informační tabule podle odstavce 3 

písm. d) nahrazena listinným dokladem, který 

je k dispozici u obsluhy zařízení. 

 

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ŠKOLNÍ SBĚR 

 

§ 4 

Předání údajů o 

převzatých odpadech 

Údaje o hmotnosti převzatých druhů 

odpadů a údaje o zařízeních určených pro 

nakládání s odpady, kterým škola převzaté 

odpady předala, škola předá na formuláři podle 

přílohy č. 3 k této vyhlášce. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

POVINNOSTI PŘI 

JEDNOTLIVÝCH 

ZPŮSOBECH 

NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

 

HLAVA I 

SOUSTŘEĎOVÁNÍ 

ODPADU 

 

§ 5 

Technické podmínky 

soustřeďování odpadu 

(1) Odpady musí být soustřeďovány v 

prostředcích, které 

 a) jsou odolné proti chemickým vlivům 

odpadů, pro které jsou určeny, 

 b) splňují technické požadavky k nakládání 

s chemickými látkami a směsmi se 

stejnými vlastnostmi jako mají odpady, 

pro které jsou určeny, 

 c) jsou odlišeny tvarem, barvou nebo 

značením od prostředků nepoužívaných 

pro nakládání s odpady a od prostředků 

určených k soustřeďování jiných druhů 

odpadů, 

 d) svým provedením zajišťují bezpečnost 

při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny 

pro jednorázové použití, i při jejich 

čištění a desinfekci, 

 e) svým provedením nebo v kombinaci s 

technickým provedením a vybavením 

místa, v němž jsou umístěny, 

zabezpečují ochranu okolí před únikem 

odpadů a před emisemi nebo zápachem 

a zároveň chrání odpad před nežádoucím 

znehodnocením, zneužitím nebo 

odcizením a 

 f) jsou umístěny tak, aby byla zajištěna 
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bezpečnost při jejich obsluze, požární 

bezpečnost, dostupnost a možnost 

obsluhy mechanizačními a dopravními 

prostředky. 

(2) Prostředky pro soustřeďování 

komunálního odpadu splňují požadavky podle 

odstavce 1, pokud odpovídají příslušným 

technickým normám ČSN EN 840 Pojízdné 

kontejnery pro odpad a recyklaci a ČSN EN 

13071 Stacionární kontejnery na odpad. 

(3) Odpady mohou být soustřeďovány 

mimo soustřeďovací prostředky, pokud plocha, 

na které jsou soustředěny, zajišťuje v nejvyšší 

míře splnění požadavků odstavce 1 písm. a) a 

b) a d) až f). Toto místo je ohraničeno a 

označeno tak, aby bylo zřejmé, že věci zde 

umístěné jsou odpadem včetně označení kódu 

a názvu druhu odpadu. 

(4) V případě soustřeďování sedimentů 

v místě vzniku odpadu se do vzdálenosti 100 m 

od hrany vodní plochy za místo vzniku odpadu 

považují pozemky koryta vodního toku, vodní 

nádrže, vodní plochy, kde byly vytěženy, a 

pozemky s těmito pozemky bezprostředně 

sousedící. 

 

HLAVA II 

VYUŽÍVÁNÍ ODPADU 

 

Díl 1 

Zasypávání 

 

§ 6 

Obecné podmínky 

zasypávání 

(1) K zasypávání nesmí být využívány 

odpady, 

 a) které nejsou inertním materiálem nebo 

 b) které jsou vymezené v bodech A a B 

přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

(2) K zasypávání nesmí být využívány 

odpady v následujících oblastech: 

 a) v ochranných pásmech vodních zdrojů I. 

stupně
5
), 

 b) v ochranných pásmech léčivých zdrojů a 

zdrojů minerálních vod I. a II. stupně 

ochrany
6
) s výjimkou zeminy, kamení a 

sedimentů vzniklých v rámci daného 

ochranného pásma, nebo 

 c) ve zvláště chráněných územích
7
) s 

výjimkou zeminy, kamení a sedimentů 

vzniklých v rámci daného chráněného 

území. 

(3) U odpadu využívaného k zasypávání 

nesmí 

 a) obsah škodlivin v sušině využívaných 

odpadů překročit nejvýše přípustné 

hodnoty uvedené v tabulce č. 5.1 sloupci 

II přílohy č. 5 k této vyhlášce, 

 b) v případě využití ve svrchní vrstvě v 

mocnosti 1 m od konečného povrchu 

terénu a v ochranných pásmech vodních 

zdrojů II. stupně nebo v případě využití 

odpadů pod úrovní hladiny podzemní 

vody překročit nejvýše přípustné 

hodnoty uvedené v tabulce č. 5.1 sloupci 

I přílohy č. 5 k této vyhlášce, 

 c) obsah škodlivin ve výluhu využívaných 

odpadů překročit nejvýše přípustné 

hodnoty anorganických a organických 

škodlivin uvedené v tabulce č. 5.2 

přílohy č. 5 k této vyhlášce a 

 d) výsledky zkoušek akutní toxicity 

prováděných ekotoxikologickými testy 

překročit limity stanovené v tabulce č. 

5.3 sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce 

a ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od 

konečného povrchu terénu v tabulce č. 

5.3 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce. 

(4) U sedimentů využívaných k 

zasypávání rozdílně od odstavce 2 nesmí obsah 

škodlivin překročit nejvýše přípustné hodnoty 

uvedené v tabulce č. 5.4 přílohy č. 5 k této 

vyhlášce s výjimkou případů, kdy jsou 

překročeny nejvýše přípustné hodnoty 

anorganických a organických škodlivin u 

nejvýše tří ukazatelů; v takovém případě však 

nesmí výsledky zkoušek akutní toxicity 

prováděných ekotoxikologickými testy 

překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3 

sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve 

svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného 

povrchu terénu limity stanovené v tabulce č. 

5.3 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce. 

(5) Obsah škodlivin podle odstavce 2 

písm. a) a c) a odstavce 3 může být překročen, 

pokud jejich zvýšení odpovídá podmínkám 

charakteristickým pro dané místo, zejména 

pozaďovým hodnotám škodlivin, a geologické 

a hydrogeologické charakteristice místa a jeho 

okolí. Navýšené limity musí být jednoznačně 

popsány v provozním řádu a odůvodněny. Dále 

musí být vymezena opatření, která zajistí 


