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Požadavky na obsah 

PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

pro účely vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) podle § 75 písm. d) 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), které je jedním z  

podkladů při  podání  žádosti provozovatele zařízení o udělení souhlasu s  

provozem  zařízení a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech,  

k němuž je příslušný odbor životního prostředí krajského úřadu 
 

 

Definice 
 

Nakládání s odpady = shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava,  
                                   využívání, odstraňování odpadů   
Zařízení pro nakládání s odpady = technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. 
 
 

Legislativní podklady 
 
Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení pro nakládání s odpady je stanoven 
v příloze č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů. Zařízení pro nakládání s odpady se z  hlediska obsahu 
provozního řádu dělí na skupiny A, B, C, D.  

 

A:  Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrna, výkupna, sběrný dvůr pro odkládání 
nebezpečných složek komunálního odpadu). Pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů 
a pro sklady odpadů, které nejsou zařízeními, se struktura obsahu provozního řádu (dále jen 
„PŘ“) skupiny A použije přiměřeně. 
 
B: Patří sem zařízení, kde jsou uplatňovány technologie k využívání a odstraňování odpadů, 
uvedené v přílohách č. 3 a 4 k zákonu o odpadech pod kódy:  R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R8, R9, R11, R12, dále D1, D2, D8, D9, D10, D11, D13, D14. 
Obsah PŘ se použije jako v případě pro zařízení skupiny A, ale mimo to musí obsahovat tyto 
údaje: 

- podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení  
- suroviny využívané v zařízení (kromě přijímaných odpadů) 
- využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství 

ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu) 
- energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných 

odpadů 
- odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné 

vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení 
- hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí 

do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných 
odpadů. 

 
Obsah provozního řádu skládky je upraven technickou normou TNO 83 8039 „Skládkování 
odpadů. Provozní řád skládek“. Podmínky přijímání odpadů na skládky se řídí vyhláškou 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu, ve znění pozdějších předpisů.    
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C: Zařízení k využívání odpadů dle technologie R10 (program použití kalů na zemědělské 
půdě a jeho náležitosti jsou popsány v prováděcí vyhlášce č. 382/2001 Sb., o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské půdě. 
 
PŘ pro kompostování odpadů a biologické transformační procesy mimo náplň PŘ 
stanovenou pro zařízení skupiny A, musí obsahovat tyto údaje: 

- podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení 
- suroviny, včetně případných biopreparátů a biostimulátorů, které jsou v technologii 

R10 použity 
- způsob sledování a řízení kvality biotechnologických procesů a účinnosti technologie, 

včetně hodnocení zdravotního rizika.  
 
D: Zařízení k odstraňování odpadů dle technologie D1, D3, D4, D5, D6, D12 (viz TNO 83 
8039 „Skládkování odpadů. Provozní řád skládek“). 
 

- PŘ skládky musí obsahovat i požadavky na množství a kvalitu materiálu, 
využívaného pro technické zabezpečení a uzavírání skládky. Tento materiál musí 
splňovat přinejmenším požadavky na ukládání odpadů na jednotlivé skupiny skládek 
podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

 

 
Při zpracování provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady je třeba vycházet 
z následujících prováděcích právních předpisů k  zákonu č. 185/2001 Sb.,o odpadech a také 
ze zvláštních právních předpisů (vše ve znění pozdějších předpisů): 
 
- vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
- vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

- vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a 
veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg 
(vyhláška o nakládání s PCB) 

- Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 
- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o 

bližších podmínkách financování nakládání s nimi   
- vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o 

změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

- vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 
autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke 
sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků 
(vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky) 

 
 
ZVLÁŠTNÍ  PRÁVNÍ  PŘEDPISY 
 
- při zpracování provozního řádu pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je třeba zohlednit 

specifické požadavky, vyplývající z  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1069/2009 ze dne 21. 10. 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 
původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 
1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) 

 



 3

 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů   

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody 
- vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních  onemocnění a 

o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
 

 
 

 


