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Osoba zajišťující  agendy subjektu na úseku  
nakládání  s odpady  
na základě  
• pracovně právního vztahu  
 (fyzická  osoba - zaměstnanec) 
• smluvního  vztahu  
 (fyzická  osoba oprávněná  k  
 podnikání  nebo právnická  osoba)   
 

„Odpadový  hospodář“ - obecně 



„Odpadoví  hospodáři“ 

§15 



Odpadový  hospodář 

§15 zákona o  
odpadech 

 

 

 

 Původce  

 Oprávněná osoba  

pokud nakládali v posledních 2 letech s   

> 100 t/rok NO  

 Provozovatel  1.  a 2. fáze provozu 

skládky  

 

 

jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s 

odpady prostřednictvím odborně způsobilé 

osoby  -"odpadového hospodáře„ 

--------------------------------------------------------------- 

 Povinnost se nevztahuje na DOPRAVCE 

 



Odpadový  hospodář dle §15 
odborně způsobilá osoba 

Odpadovým hospodářem může být určena 
pouze fyzická osoba*, která splňuje: 

 

 

 

 

Dokončené 
vzdělání 

vysokoškolské střední s  
maturitou 

praxe v oboru 
odpadového  
hospodářství v 
posledních  10 
letech 
 

nejméně  3  roky nejméně  5  let 

 Pozn.: * nemusí  být zaměstnanec 



Odpadový  hospodář dle §15 
ustavení odpadového  hospodáře 

• vztahuje se i  na jednotlivé samostatné  
provozovny subjektu 

 

• je předpokladem pro udělení souhlasů podle § 
14 (zařízení) a § 16 odst. 3 (nakládání  s NO) 

 

• změna osoby - do 30 dnů po  ukončení  činnosti 
OH je subjekt povinen ustanovit  nového OH   

 

 



Odpadový  hospodář dle §15 

• Odpovídá subjektu, který jej svým  
odpadovým  hospodářem  určil, za zajištění 
odborného nakládání s odpady 

• Zastupuje subjekt při jednání  s  orgány  
veřejné  správy  v oblasti odpadového 
hospodářství, zejména při výkonu jejich 
kontrolní činnosti  

 



Plnění evidenčních a 

ohlašovacích povinností 

prostřednictvím   

ISPOP a SEPNO 



ISPOP 
Integrovaný systém  

plnění ohlašovacích povinností 

ISPOP  

je zřízen zákonem č. 

25/2008 Sb., o 

integrovaném registru 

znečišťování životního 

prostředí a 

integrovaném systému 

plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti 

životního prostředí. 

Zřizovatelem 
ISPOP a 

věcným 

garantem 

obsahu 

formulářů 

je MŽP 

Technický 

provoz a 
podobu 

aplikace ISPOP 

zajišťuje  

CENIA 

Registr osob – ROS 
(ČSÚ) 

Registr obyvatel  - 
ROB 

(MV ČR) 
Registr územní 

identifikace, adres a 
nemovitostí – 
RÚIAN (ČÚZK) 

Systém vyvíjí 

a dodává 

externí  

subjekt 

https://www.cuzk.cz/


Účel ISPOP 

 
Systém automaticky zpracovává 
standardizované elektronické 
dokumenty reprezentující jednotlivá 
hlášení. 
 
Systém archivuje všechna 
zpracovaná hlášení. Jsou na jediném 
místě a snadno dohledatelná, 
strojově vytěžitelná a statisticky 
zpracovatelná. 
 
Všichni registrovaní uživatelé systému 
mají přístup k relevantním informacím 
a datům (ohlašovatelé, ověřovatelé, 
recenzenti) s možností vyhledávání v 
archivovaných hlášeních. 
 
 
Data jsou k dispozici např. pro: 
• využití v rámci výkonu státní správy 
• ISOH a generovaný VISOH  
• ISKO – IS kvality ovzduší na ČHMÚ 

 



GPDR a ISPOP  
v rámci úpravy systému ISPOP byly 

provedeny změny - např.: 

 

 

12. 7. 2018 
došlo k 
omezení 
rozsahu 
údajů*, které 
lze z pozice 
zmocněnce 
v účtu 
zmocnitele 
zobrazovat a 
spravovat.  

 
* v návaznosti na 
Nařízení (EU) 
2016/679 GDPR 

 

 

 

 úprava pohledu zmocněnců do detailu 

subjektů zmocnitelů v návaznosti na typ 

zmocnění (v případě zmocnění pouze pro 

SEPNO nelze provádět správu subjektu 

zmocnitele v ISPOP) 

 omezení práv zmocněnců v rámci správy a 

jednotlivých úprav subjektů zmocnitelů 

(včetně jejich uživatelů) 

 rozšíření typů zmocnění, které lze v ISPOP 

zadávat 



Agenda ODPADY (Formulář/Zákon, vyhláška)  Termín/Ověřovatel 

F_ODP_PROD 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 

15. 2.  
ORP 

F_ODP_PROD_AV 
Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady 

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4 

F_ODP_PROD_EL 
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady 

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8 

F_ODPRZ_VOZ 
Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) 

zákona o odpadech 

§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5 

 
 
 
 

31. 3. 
MŽP 

F_ODPRZ_EL 
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu 

§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4 

F_ODPRZ_BAT 
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů  

vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3 

F_ODPRZ_PNEU 
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik 

vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3 

 

F_ODP_PCB 
Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace 

vlastníka 

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2 

od 1. 1. 2018 
(ihned po změně) 

MŽP 

F_ODP_DO 
Údaje o dopravci odpadů 

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27  

 

 

do 15 dnů od 
změny provozu 

 KÚ 
F_ODP_ZARIZENI 

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých 

zařízení podle § 33b odst. 1 zákona 

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22 

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů - SEPNO 
ohlašování přes portál www.sepno.cz 

§ 25 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 26 

 

průběžně od 2. 5. 

2018 

http://www.sepno.cz/


SEPNO 
Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů 

• je samostatným 
modulem ISPOP 

• poskytuje elektronické 
služby příjmu a 
zpracování 
Ohlašovacích listů 
přepravy nebezpečných 
odpadů v elektronické 
podobě a jejich další 
zpřístupnění příslušným 
institucím veřejné 
správy 
 

Správcem 
SEPNO  

je MŽP ČR 

Provozovatelem 
je CENIA 

 



Ohlašování  

přepravy 

NO 
po 2.5.2018 

• Zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech  

   (§40, §24) 

 

• Ohlašovací list 
Vyhláška č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady  

   (§25, příloha č. 26) 

 



 

 

Kdy (ne)ohlašovat přepravu NO 

NE ANO 

Přeprava NO 
probíhá  v 
rámci areálu  
provozovny 

NO byly 
předány 
oprávněné  
osobě – 
provozovateli 
mobilního 
zařízení 

Odesílatel NO 
je 
nepodnikající 
občan 
 

V  
ostatních  
případech  
/bez  ohledu  
na množství a 
druh NO/ 



Rámec pro  přepravu  NO 
§24 + §40 zákona o  odpadech: 

 
• zabezpečit přepravu NO v souladu s požadavky 

stanovenými ve zvláštních právních předpisech 

(ADR), 
 

• označit přepravní prostředek přepravující odpad 

(„A“) 
 

• uchovávat doklady související s přepravou 

odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy, 
 

• při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci 

a ohlašovat přepravované NO 
 

• Dopravce je povinen informovat řidiče vozidla o 

skutečnosti, že bude přepravovat odpady, vybavit 

řidiče doklady k odpadu a zajistit, aby těmito 
doklady byly přepravované odpady vybaveny po 

celou dobu přepravy. 

 

označení vozidel dle 

§2 vyhl. č. 374/2008 

Sb., o přepravě 

odpadů, v platném 

znění - Vozidla jsou 

označena 2 reflexními 

bílými výstražnými 

tabulkami o 40 x 30 cm 

s černým nápisem „A“ 

o výšce písmene 20 cm 

a tloušťce 2 cm. 

Během přepravy musí 

být viditelně umístěny 

vpředu a vzadu na 

vozidle kolmo k jeho 

podélné ose.  



Odesílatel 

 

Role subjektů při 

přepravě NO 

Ohlašovatel 
Může opravovat  údaje o  uskutečněné  

přepravě atd.  

Příjemce 

Dopravce/ 

Dopravci 
 

? 



SEPNO  
druhy ohlašovaných  skutečností 

Zdroj: www.google.cz/maps  

údaje k ohlášení   
přepravy NO 

v rozsahu  
ohlašovacího  listu 



Ohlašování v SEPNO 



Termíny dle §40 zákona o  odpadech 

Termín   
přepravy 
NO 

Ohlášení před 
jejím zahájením 

Max 3 pracovní  
dny 

Odesílatel/příjemce NO: 
 Zrušení nerealizované 

přepravy 
 Oprava údajů o  přepravě 
Příjemce NO: 
 Potvrzení  převzetí  NO 
 Zadat údaje o přepravě, která 

nebyla ohlášena 
 

Odesílatel NO/příjemce NO 

Přeprava mezi provozovnami  jednoho  subjektu: 
příjemcem  je i  osoba, která  NO přijímá do  skladu NO 
na své jiné  provozovně 



Přeprava odpadu (NO)  
na jinou provozovnu stejného  subjektu 

Provozovna č. 1 subjektu  

(IČ, IČP1) 

Provozovna č.2 subjektu  

(IČ, IČP2)  
 Kolaudovaný  sklad 

odpadů   
 Provozní  řád skladu 

odpadů 

!!! 
 pro  NO i souhlas KÚ - 

§ 16 odst. 3  

Přeprava odpadu mezi  
provozovnami 
jednoho subjektu (s jedním  IČ) 

Zdroj: www.google.cz/maps  



Přerušení  provozu SEPNO 
❶ 

❸ 

❷ 



Termíny při přerušení provozu  SEPNO 

Termín   
přepravy 
NO 

Ohlášení před 
jejím zahájením 

Max 3 pracovní  
dny 

Příjemce NO: 
 Zadat údaje o 

přepravě, která 

nebyla ohlášena 
z  důvodu  
přerušení  
provozu SEPNO 

 

Odesílatel NO/příjemce NO 

NEDOSTUPNOST  SYSTÉMU – VÝKLAD MŽP 

Všechny lhůty se prodlužují pouze v 

případě, že došlo k přerušení provozu v 

poslední den lhůty. 

•Délka přerušení provozu nehraje roli. 

•Lhůta se prodlužuje o 1 pracovní den 

 

Max 3 

pracovní  dny 

Max 1 

pracovní  

den 

Varianta A 

Varianta B 



IČP 
IČZ  

v praxi 



IČP/IČZ v praxi 
IČZ – Identifikační  Číslo Zařízení 

Přiděleno  KÚ oprávněné  osobě = provozovateli  
zařízení 

IČP - Identifikační  Číslo Provozovny 

Přiděleno provozovně ze strany 
Živnostenského  úřadu. 

 

Slouží  pro jednoznačnou identifikaci místa 
vzniku  odpadů a zařízení,  do  kterých  
jsou odpady přijímány. 



Provozovna nemá IČP 

Interní  Číslo Provozovny 

Volí  si k provozovně sám původce 

odpadů. 

 

Slouží  pro jednoznačnou identifikaci 

místa vzniku  odpadů pokud není 
přiděleno IČP, původce jej může 
používat i  po  následném přidělení IČP. 



Interní  Číslo Provozovny 

Pravidla: 

o max. 12 znaků /číslice i  písmena/ 

o nesmí  začínat písmeny CZ 

o nesmí  být „0“,  ani řetězec tvořený pouze „0“ 

o změna možná pouze k 1. 1. kalendářního  roku 

o pravidla se vztahují  i  na obce bez IČP (nebo  IČZ) 

o původce zapojený  do  systému  obce užívá interní  
číslo  obce ve své  evidenci  odpadů  (partner) 

 



Odpady vznikající   

mimo  provozovnu 

Stavby,  údržby pozemků atd.: 

místo  IČP a Interního  čísla provozovny se užívá 
kód ORP/SOP z  číselníků ČSÚ 

 

 



Identifikační  Číslo Provozovny 

Identifikační  Číslo Zařízení  

IČP* – mají povinnost sdělit původci 

(dodavatelé) odpadů  v rámci  

písemných  informací o dodávce 

odpadu provozovateli  zařízení,  kterému  

odpad předávají (od 1.5.2017,  v  

evidencích je užívání  IČP a IČZ povinné 

od 1. 7. 2017).  

 
* Nebo  interní  číslo  provozovny nebo kód ORP/SOP 

 



Identifikační  Číslo Provozovny 

Identifikační  Číslo Zařízení  

20 03 07 

17 04 05 
17 02 01 

20 02 01 

20 03 01 
15 01 01 
15 01 02 

Mobilní  zařízení 
IČZ - 4 



Identifikační  listy 

nebezpečných  
odpadů 

v praxi 



Identifikační  Listy NO /ILNO/ 

 

§13 zákona o  odpadech 
(3) 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 

 

 

§ 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání  s odpady 

(4) V  blízkosti  shromažďovacího  prostředku 
nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa 
nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn 
identifikační  list shromažďovaného odpadu.  

Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3. 

 



Identifikační  list  nebezpečného odpadu 

 
1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů): 

2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů): 

3. Kód podle ADR2) nebo COTIF15)): 

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba: 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: 

Sídlo:                                   Ulice: 

Obec a PSČ: 

IČO (bylo-li přiděleno): 

Identifikační číslo zařízení (bylo-li přiděleno):  

Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby: 

Telefon/E-mail: 

Razítko:  Podpis: 

  

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: 

5.1 Vzhled odpadu: 

- skupenství: 

- barva: 

5.2 Chemická stabilita: 

(uvede se, zda odpad je stabilní nebo nestabilní za běžných podmínek okolního 

prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a 

manipulaci, neslučitelné materiály, apod.) 

5.3 Možnost nebezpečných reakcí: 

(uvede se možnost nebezpečných reakcí, v jakých případech odpad reaguje za 

uvolňování nadměrného tlaku nebo tepla nebo vytváří jiné nebezpečné podmínky 

apod.) 

5.4 Další informace: 

(uvedou se podmínky, kterým je z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví nebo 

životního prostředí nutno zabránit, jiné nepříznivé účinky, mobilita v půdě apod.)  

  

ILNO 



Identifikace nebezpečnosti: 

6.1 Klasifikace nebezpečného odpadu  

(nebezpečné vlastnosti – označí se křížkem nebo se uvede příslušná vlastnost):  

 

Kód a název nebezpečné vlastnosti 

HP 1 Výbušné 

HP 2 Oxidující 

HP 3 Hořlavé 

HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči  

HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí 

HP 6 Akutní toxicita  

HP 7 Karcinogenní 

HP 8 Žíravé 

HP 9 Infekční 

HP 10 Toxické pro reprodukci 

HP 11 Mutagenní 

HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu 

HP 13 Senzibilizující  

HP 14 Ekotoxický  

HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných 

vlastností, kterou v době vzniku neměl 

6.2 Další nebezpečnost:    

6.3 Složení, informace o nebezpečných složkách (nebezpečných chemických látkách nebo 

chemických směsích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování 

a balení látek a směsí21), které jsou přítomny nebo je podezření, že jsou přítomny v odpadu, a 

informace o jejich koncentracích.   

6.4 Grafický symbol (nebo symboly) nebezpečné vlastnosti (nebo vlastností) podle bodu 6.1 o 

velikosti minimálně 17 x 17 mm.    

ILNO 



Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu:  

7.1 Technická opatření: 

a) způsob bezpečné přepravy: 

b) požadavky na soustřeďování:  

 7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky: 

a) dýchací orgány: 

b) oči: 

c) ruce: 

d) ostatní části těla: 

Opatření při nehodách, haváriích a požárech: 

8.1 Opatření v případě náhodného úniku (opatření na ochranu zdraví osob, opatření na 

ochranu životního prostředí): 

       8.2 První pomoc (popis poskytnutí první pomoci): 

       8.3 Metody a materiály pro omezení úniku, další pokyny: 

 8.4 Protipožární vybavení (hasiva, pokyny pro hasiče): 

 8.5 Významná telefonní čísla:  

Jednotné číslo tísňového volání:  112 

Hasičský záchranný sbor:   150 

Záchranná služba:   155 

Policie:   158 

Ostatní důležité údaje: 

Identifikační list nebezpečného odpadu zpracoval: 

 Jméno a příjmení:                                                Telefon/E-mail: 

 Datum vyhotovení:                                                    Podpis: 

Odkazy pod čarou,  vztahující  se k obsahu  ILNO: 

2) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní 

silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní 

železniční dopravu nebezpečného zboží (RID). 

 15) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro mezinárodní železniční dopravu 

nebezpečného zboží (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 

8/1985 Sb., v platném znění.  

21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.“. 
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Grafické  symboly nebezpečnosti  
dle přílohy č. 29 vyhlášky 



Označení  shromažďovacích  
prostředků  NO 

§13 zákona o  odpadech 

(2) Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými 
odpady, jsou povinni zajistit, aby NO byly označeny písemně 
způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. 
Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se 
označuje grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním 
předpisem. 

 

§ 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání  s odpady 
(5)  Shromažďovací  prostředek  nebezpečného  odpadu musí 
být označen v souladu  s  §  26  a  popřípadě  jménem  a 
příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu 
shromažďovacího prostředku. 

 
 

 



Označování při 
shromažďování   
nebezpečných 

odpadů  

V  blízkosti  shromažďovacího  prostředku 
nebezpečného odpadu nebo   
shromažďovacího místa nebezpečného 
odpadu nebo na nich musí být umístěn   
identifikační  list nebezpečného odpadu.  
 
 
 

Shromažďovací  prostředek  
nebezpečného  odpadu musí být 
označen v   souladu  s  §  26  a  
popřípadě  jménem  a příjmením osoby 
odpovědné za   obsluhu a údržbu 
shromažďovacího prostředku. 

Při  volbě  
shromažďovacího  
místa  nebo  

umístění 
shromažďovacího   
prostředku  musí  být  
zohledněny  otázky 

bezpečnosti při jeho 
obsluze,   požární 
bezpečnosti, jeho 
dostupnosti a 

možnosti obsluhy 
mechanizačními   a 
dopravními 
prostředky. 



Označování  shromažďovacích 
prostředků NO 

Prostředky   a   místa   pro   soustřeďování  nebezpečných  odpadů  obsahující NO  se   označují 
štítkem: 
 

Označovací štítek obsahuje: 
❶ kód nebezpečné vlastnosti 
❷ název nebezpečné vlastnosti  
❸ nápis "nebezpečný odpad„ 

❹  výstražný grafický symbol/symboly 
 

Současně zde lze uvést i: 
❺ název odpadu 
❻ katalogové číslo odpadu   
ve stejné  velikosti písma jako  nápis "nebezpečný odpad"  
 

Umístění štítku na shromažďovacím prostředku  
při běžném nakládání musí  být označovací štítek 
 viditelný pro osobu  
nakládající s NO.  
 
 
        

Označení  při více nebezpečných 
vlastnostech 
všemi grafickými symboly všech 
nebezpečných vlastností. 



Rozšířená  
odpovědnost  

výrobce EEZ 

 
 změny od  
15. 8. 2018 

 
 
 

 
 změny od  
    1. 1. 2019 

 



ELEKTROZAŘÍZENÍ (EEZ)   

 

= zařízení, jehož funkce závisí  

• na elektrickém proudu  

• na elektromagnetickém poli 

• zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického 
proudu nebo elektromagnetického pole  

 

a které je určeno pro použití při napětí 
nepřesahujícím  

• 1000 V pro střídavý proud a  

• 1500 V pro stejnosměrný proud 
 



Rozšířená  odpovědnost  výrobce EEZ 

problém s evidencí a vykazováním elektroodpadu za kalendářní rok 2018 – 
postup  dle přechodného ustanovení odst. 2 čl. II vyhlášky č. 200/2014 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., vyhláška o nakládání s 
elektrozařízeními a elektroodpady, ve znění pozdějších předpisů:  

na základě ustanovení § 37f odst. 2 písm. b) zákona o odpadech 
došlo ode dne 15. srpna 2018 ke změně rozsahu působnosti dílu 8 zákona o odpadech: 
a) rozšířil se okruh elektrozařízení, která spadají pod regulaci dílu 8 zákona o 

odpadech,  
b) došlo ke změně skupin elektrozařízení, resp. elektrozařízení, která byla dříve 

členěna do deseti skupin (příloha č. 7 část I. zákona o odpadech)- jsou 
zařazována do šesti skupin (příloha č. 7 část II. zákona o odpadech)  

 

"Pro účely vedení evidencí podle § 7 a 11 vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve 
znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, za celý kalendářní 
rok 2018 se elektrozařízení rozdělují do skupin podle přílohy č. 7 části I 
zákona a podskupin podle přílohy č. 1 části I k vyhlášce č. 352/2005 
Sb.“ 



Změna 
definice 

EEZ 
§37f 

Tento díl zákona se vztahuje: 
a) do 14. srpna 2018 na 
elektrozařízení náležející do 
skupin uvedených v příloze č. 7 
části I k tomuto zákonu, 

Tento díl zákona se vztahuje: 
b) od 15. srpna 2018 na všechna 
elektrozařízení. 
 
(3) Od 15. srpna 2018 se každé 
elektrozařízení zařadí do jedné ze 
skupin uvedených v příloze č. 7 
části II k tomuto zákonu. 

Tento díl zákona se nevztahuje na 
a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných 
bezpečnostních zájmů České republiky, 
včetně zbraní, střeliva a vojenského materiálu 
určených výlučně k vojenským účelům, 
b) zařízení navržená a nainstalovaná jako část 
jiného zařízení, které nespadá do oblasti 
působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou 
plnit svou funkci pouze jako součást tohoto 
zařízení, 
c) přímo žhavené žárovky. 

Od 15. srpna 2018 se tento díl zákona dále 
nevztahuje na 
a) zařízení určená pro vyslání do vesmíru, 
b) velká stacionární průmyslová soustrojí, 
c) velké pevné instalace, s výjimkou 
jakéhokoli zařízení, které není specificky 
navrženo a nainstalováno jako část těchto 
instalací, 
d) dopravní prostředky pro přepravu osob 
nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých 
vozidel, pro která nebylo uděleno schválení 
typu podle zákona upravujícího podmínky 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
e) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k 
profesionálnímu použití, 
f) zařízení specificky určená výhradně pro 
účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně 
dostupná pro spotřebitele, 
g) zdravotnické prostředky, pokud se 
očekává, že budou před ukončením životnosti 
zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní 
zdravotnické prostředky. 



Původní Aktuální 

I. Skupiny elektrozařízení 
1. Velké domácí spotřebiče 
2. Malé domácí spotřebiče 
3. Zařízení informačních 
technologií a 
telekomunikační zařízení 
4. Spotřebitelská zařízení a 
solární panely 
5. Osvětlovací zařízení 
6. Elektrické a elektronické 
nástroje (s výjimkou 
velkých stacionárních 
průmyslových nástrojů) 
7. Hračky, vybavení pro 
volný čas a sporty 
8. Lékařské přístroje (s 
výjimkou všech 
implantovaných a 
infikovaných výrobků) 
9. Přístroje pro 
monitorování a kontrolu 
10. Výdejní automaty 

1. Zařízení pro tepelnou výměnu 
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše 
větší než 100 cm2 
3. Světelné zdroje 
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, 
kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě 
jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a 
telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení 
reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a 
elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, 
zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, 
výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu 
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, 
kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující 
kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, 
svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, 
elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas 
a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a 
kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického 
proudu 
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační 
zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 
 



Dopady na výrobce EEZ 

• Byla zrušena řada výjimek,  a již  nyní se tak  rozšířil 

rozsah elektrozařízení podléhající rozšířené  
odpovědnosti výrobců (ROV) – příklad boiler,  

který  tak  podléhá i povinnosti zajištění  zpětného  

odběru 

• Výrobci  musí  překlasifikovat EEZ z  nynějších  10 

skupin EEZ do  skupin 6 a vykazovat  je od  

     1. 1. 2019 

• Roční  hlášení za rok 2018 se zpracovává  pro 10 

skupin elektrozařízení 



Dopady na zpracovatele OEEZ 

Do 31. 12. 2018 se vede evidence přijatých  OEEZ do  

zařízení  dle 10 skupin  EEZ 

 

Od 1. 1. 2019 je vedena evidence OEEZ pro 6 skupin EEZ 

 

Každá  skupina má  stanovenou  míru  využití  OEEZ 

 

Dopady na spotřebitele 

Rozšířením  okruhu  regulovaných EEZ bude platba 

recyklačního  poplatku  za  více EEZ 

Větší  rozsah OEEZ pro  která  bude nutné  realizovat  

zpětný  odběr 



Ing. Petr Šulc 
sulc@sfe.cz 

+420 604 393 309 

Děkuji  za pozornost 


