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1. OBECNĚ 

Tato část dokumentace uvádí seznam odpadů vznikajících při realizaci díla dle projektové dokumentace, 
společně se zatříděním vzniklého odpadu dle vyhlášky č.8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a 
způsob odstraňování odpadů dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci realizace stavby předpokládám vznik odpadu dle níže zpracovaného KATALOGU ODPADŮ. 
Odpad určený k odvozu na skládky bude na pozemku stavby skladován minimální možnou dobu, zejména 
je nutno zabránit rozšiřování odpadu jak plošnému, tak hlavně pronikání do podloží, případně spodních 
vod. V rámci stavby nepředpokládám druhotné využití stavebního odpadu ani jeho částí. 

Odpady budou tříděny dle jednotlivých druhů a odděleně shromažďovány na vyhrazených místech do 
doby, než budou předány osobě oprávněné k dalšímu nakládání s nimi. Odpady, které nebude možno 
využít, budou přednostně předávány k využití (recyklaci nebo jinému způsobu materiálového využití), 
zbývající nevyužitelný podíl produkce odpadů bude spalován nebo uložen na skládce. Při kolaudačním 
řízení budou předloženy doklady o předání vyprodukovaných odpadů oprávněným osobám. 

2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při realizaci díla mohou vznikat nebezpečné odpady, vyžadující zvýšené nároky na likvidaci. Výše uvedené 
odpady budou využívány v kategoriích R1, R4, R5 a R12 a likvidovány v kategorii D1 dle přílohy. 

1.1 Obecné požadavky pro nakládání s odpady 

Původce odpadu musí nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem 
č.541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů a ostatními právními předpisy 
vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními 
právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud 
není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak. 

Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která 
jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo 
lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity 
znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. 

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k 
výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona 
č.8/2021 Sb., nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) nebo za podmínek stanovených v 
§ 17 též obec. 

 

Původce odpadů je především povinen: 

 odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle zákona od odpadech 

 zajistit přednostní využití odpadů v souladu s se zákonem od odpadech. 

 shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

1.2 Požadavky pro nakládání s nebezpečným odpadem 

Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a 
přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákonu č.541/2020 Sb.. nebo prováděcích 
právních předpisech k němu stanoveno jinak. 
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Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály je zakázáno. 
Přípustné je pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa 
nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů 
nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a 
je prováděno zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů.  

Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo 
materiály, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to 
nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení 
nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu. 

Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy. 

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné 
odpady byly označeny následujícím způsobem: 

 odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením kódem H1, 
H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu 

 nebezpečné odpady jiné než uvedené výše nápisem "nebezpečný odpad" 

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační 
list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. 

Původce odpadů je povinen ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle zákona č.541/2020 Sb.. a 
nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. 

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného 
orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá 
souhlasu. 

1.3 Dokumentace odpadu 

Tato dokumentace obsahuje seznam předpokládaných odpadů vznikajících při realizaci stavby dle 
projektu. Dodavatel stavebních prací – původce odpadu – tento seznam doplní o případné další odpady, v 
seznamu chybějící, zjištěné před zahájením prací nebo v jejich průběhu. 

Dodavatel stavebních prací předloží doklady o ekologické likvidaci odpadu, resp. předání odpadu osobě 
odpovědné za nakládání s odpady – osobě, která vlastní oprávnění ke shromažďování, soustřeďování, 
sběru, výkupu, třídění, přepravě a dopravě, skladování, úpravě, využívání a odstraňování odpadu. 
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3. SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH ODPADŮ VZNIKLÝCH PŘI REALIZACI STAVBY 

 

KATALOG ODPADŮ dle platné prováděcí vyhlášky  

   

Kód odpadu Název odpadu Kategorie 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)   

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina   

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 O 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

20 

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A 
PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY 
A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z 
ODDĚLENÉHO SBĚRU 

  

20 01 
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v 
podskupině 15 01)   

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 03 Ostatní komunální odpady   
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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4. LEGISLATIVA 

S odpady bude nakládáno v souladu s požadavky platné legislativy – a to zejména: 

 541/2020 Sb., Zákon o odpadech  

 477/2001 Sb., Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

 8/2021 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů 

5. PŘÍLOHA – ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ 
 

Způsoby využívání odpadů 
|Kód |Způsob využívání odpadů        | 
|R1  |Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k | 
| |výrobě energie         | 
|R2 |Získání/regenerace rozpouštědel      | 
|R3 |Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako | 
|  |rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) | 
|R4 |Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin   | 
|R5 |Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů  | 
|R6 |Regenerace kyselin nebo zásad      | 
|R7 |Obnova látek používaných ke snižování znečištění   | 
|R8 |Získání složek katalyzátorů       | 
|R9 |Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů | 
|R10 |Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje | 
|  |ekologii          | 
|R11 |Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů  | 
|  |uvedených pod označením R1 až R10      | 
|R12 |Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod | 
|  |označením R1 až R11        | 
|R13 |Skladování materiálů před aplikací některého z postupů  uvedených | 
|  |pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na  | 
|  |místě vzniku před sběrem)       | 
 

Způsoby odstraňování odpadů 
|Kód |Způsob odstraňování odpadů       | 
|D1 |Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) | 
|D2 |Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů | 
| |či kalů v půdě apod.)        | 
|D3 |Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do | 
| |vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.)   | 
|D4 |Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů | 
| |nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.)   | 
|D5 |Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání | 
| |do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem | 
| |i od okolního prostředí apod.)      | 
|D6 |Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů   | 
|D7 |Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno jejímž | 
|D8 |Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, konečným | 
| |produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým | 
| |z postupů uvedených pod označením D1 až D12    | 
|D9 |Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná,  | 
| |jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se  | 
| |odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12  | 
| |(např. odpařování, sušení, kalcinace)      | 
|D10 |Spalování na pevnině        | 
|D11 |Spalování na moři        | 
|D12 |Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) | 
|D13 |Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým | 
| |z postupů uvedených pod označením D1 až D12    | 
|D14 |Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před | 
| |jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením | 
| |D1 až D13         | 
|D15 |Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů  | 
| |uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování | 
| |na místě vzniku odpadu před shromáždění potřebného množství)  | 


