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Anotace 

Téma moji diplomové práce se zabývá organizací přepravy NO. Diplomovou 

práci jsem rozdělila do několika částí. V první části se věnuji legislativě v oblasti nakládání 

s NO. V druhé části se zabývám silniční přepravou v rámci Evropy a České republiky 

s ohledem na dodržování mezinárodní dohody ADR. Následně popisuji společnost Nehlsen 

Třinec, s.r.o. se zaměřením na její systém a organizaci přepravy NO. V praktické části 

systém přepravy zhodnocuji a zároveň porovnávám množství odpadů přepravené za 

poslední 3 roky.    

Klíčová slova: NO, silniční přeprava, ADR, legislativa 

 

Annotation 

The topic of my diploma work deals with the organization of shipment of 

dangerous waste. The diploma work is divided into several parts. The first part is devoted 

to legislation in the field of handling dangerous waste. The second part deals with road 

transport in Europe and the Czech Republic with regard to compliance with international 

agreements of ADR. It is followed by Nehlsen Třinec ltd. focusing on its system and 

organization shipments of dangerous waste.  The practical part of the transportation system 

evaluates and also compares the amount of waste transported over the last three years. 

Keywords: dangerous waste, road transport, ADR, legislation 
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1 Úvod 

Moje diplomová práce se zabývá fenoménem dnešní společnosti, kterým je 

problematika nakládání s NO. Nakládáním s NO se rozumí jeho shromažďování, 

soustřeďování, sběr, výkup, třídění, skladování, úprava, využívání, odstraňování a pak také 

přeprava a doprava. Nárůst produkce NO a s tím spojená jeho přeprava a doprava, 

zásadním způsobem ovlivňuje životní prostředí. NO dnes nezůstává pouze na jednom 

místě, u původců odpadů, na sběrných dvorech a překládacích stanicích, apod., ale putuje 

v rámci obcí a měst od občanů a firem ke společnostem zabývajícím se jeho svozem a 

případně jeho konečnou likvidací, tzn. komplexními službami spojenými s nakládáním 

s NO. Do těchto komplexních služeb patří i přeprava a doprava NO, za účelem dalšího 

zpracování těchto odpadů v místě k tomu určeném nebo jeho konečné likvidace ve 

spalovnách průmyslových odpadů.  

NO se v dnešní době přepravují pomoci letadel a lodí, po železnici a zejména pak 

po silnici. Silniční přeprava NO je nejrozšířenější způsob přepravy, zejména díky své 

flexibilitě, dostupnosti silniční sítě, jednoduchosti provozu a ceně. Bohužel s tím, jak 

obrovský je počet přeprav NO na celém světě a v ČR, kdy jenom v ČR se jedná téměř o 

milion přeprav NO za rok, tak tato silniční přeprava sebou nese zároveň mnoho rizik, je 

málo šetrná vůči životnímu prostředí, méně komfortní, závislá na počasí, nákladná na 

budování silniční (zejména dálniční) sítě, omezená kapacita dopravních prostředků a 

zejména pak nebezpečná s ohledem na riziko možných poruch a havárií přepravních 

jednotek.  

Právě proto bych chtěla přepravu NO po silnici ve své diplomové práci rozebrat. 

Svoji diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické 

části popisuji komplexně legislativu v oblasti nakládání s odpady a legislativu a podmínky 

týkající se přepravy NO z hlediska Dohody ADR. V praktické části popisuji organizaci, 

systém a podmínky přepravy NO ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Cílem je zhodnotit 

systém přepravy NO za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu, zdraví lidí a 

ochrany životního prostředí. 
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2 Legislativa v oblasti nakládání s NO 

2.1 Obecně o odpadech 

Dnešním základním úkolem v oblasti nakládání s NO je plnění požadavků 

legislativy, prevence nebo minimalizace vzniku NO a soustavné snižování jejich množství. 

Je proto nutné stanovovat a ověřovat vlastnosti NO a jejich vliv na člověka a na životní 

prostředí. S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naložit. Na odpad je 

proto třeba nahlížet jako na surovinu.  

Základním krokem je prevence vzniku a minimalizace vzniku odpadů. Následuje 

materiálové využití odpadů (např. recyklace, kompostování), tzn. proces nahrazení 

prvotních surovin látkami získanými z odpadů. Dále můžeme odpad využít energeticky 

(např. přímé spalování/zplyňování, výroba paliv), tzn. proces získání energetického obsahu 

odpadů. Poslední možností je odpad uložit na skládce (bohužel převažuje, avšak nejméně 

šetrný způsob nakládání s odpady).  

Co se rozumí pod pojmem odpad? Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.[1] Odpady můžeme rozdělit např. dle původu 

vzniku na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady, 

na pevné a kapalné (podle skupenství), na odpady z výroby.[2] Z hlediska legislativy 

dělíme odpady na nebezpečné odpady, ostatní odpad a odpady, které nejsou uvedeny v 

seznamu nebezpečných, ale kategorie nebezpečný jim byla přiřazena.[3] 

2.2 Výčet právních předpisů v oblasti nakládání s NO v rámci EU 

ČR jako člen EU přijímání právně závazné sekundární legislativní akty (nařízení, 

směrnice, rozhodnutí). Tyto legislativní akty se samozřejmě týkají i problematiky 

nakládání s NO a související problematikou.  

Namátkově přináším ty nejdůležitější: nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic, směrnice Rady ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a 

zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (86/278/EHS), 

směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (91/689/EHS), 

směrnice Rady (96/59/ES) ze dne 16. září 1996 o zneškodňování polychlorovaných 

bifenylů a polychlorovaných tetrafenylů (PCB/PCT), směrnice Rady (1999/31/ES) ze dne 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Palivo
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26. dubna 1999 o skládkách odpadů, směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. 

prosince 2000 o spalování odpadů (2000/76/ES). 

2.3 Nejdůležitější právní předpisy v oblasti nakládání s NO v České 
republice 

V této kapitole přináším přehled základních právních předpisů týkajících 

nakládání s odpady a nakládání s NO jako úvod k dané problematice. 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, je základním 

prvkem právního systému ČR. V Preambuli tohoto zákona je mj. zakotveno odhodlání 

střežit a rozvíjet zděděné přírodní bohatství. V návaznosti na nakládání s odpady je dle 

mého důležitým článkem článek 7 tohoto zákona, který hovoří, že stát dbá o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.[4] 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod, v platném znění, jako součást ústavního pořádku ČR. 

V návaznosti na nakládání s odpady je důležitý článek 35 tohoto právního předpisu, který 

říká, že každý má právo na příznivé životní prostředí, každý má právo na včasné a úplné 

informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů a pří výkonu svých práv nikdo 

nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství 

přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.[5]  

V ČR nejdůležitějším právním předpisem týkajícím se problematiky odpadů je 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje pravidla pro 

předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního 

prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování 

nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání, 

práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v 

odpadovém hospodářství.[1] Dne 1. 1. 2015 proběhla novelizace zákona o odpadech 

zákonem č. 229/2014 Sb. Tato změna přináší do problematiky odpadů několik podstatných 

změn, např. povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním 

odpadem (obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního 

odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky 

rozložitelných odpadů), zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů (na skládky je od roku 
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2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady), 

ustanovení pro skládkování odpadů (maximální celkové množství odpadů uložených na 

skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 

20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce), 

pravomoci správních orgánů – kraje (krajský úřad zruší nebo změní souhlas k provozu 

zařízení v případě, že provozovatel sběrny nebo výkupny poruší zákaz výkupu odpadů 

stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob). Zákon dále zahrnuje [1]: 

Část první zákona obsahuje základní ustanovení (předmět a působnost zákona) a 

důležité pojmy z oblasti nakládání s odpady, např.: 

- definici odpadu – odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit; 

- definici nebezpečného odpadu – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu; 

- definici komunálního odpadu – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s 

výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání; 

- definici odpadového hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku 

odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale 

uloženy, a kontrola těchto činností; 

- definici nakládáním s odpady – shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 

skladování, úprava, využití a odstranění odpadů; 

- definici sběru odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k 

dalšímu využití nebo odstranění; 

- definice recyklací odpadů – jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad 

znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely 

jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není 

energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být 

použity jako palivo nebo zásypový materiál a další; 
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Část druhá zákona zahrnuje dvě hlavy, první z nich se týká zařazování odpadů, 

druhá z nich hodnocení nebezpečných vlastností.[1] 

Část třetí zákona hovoří o povinnostech při nakládání s odpady. Zahrnuje dvě 

hlavy, v první z nich jsou stanoveny všeobecné povinnosti, ve druhé z nich povinnosti pro 

jednotlivé fáze nakládání s odpady.[1] 

Část čtvrtá zákona stanovuje povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, 

vybranými odpady a vybranými zařízeními, rovněž se dělí do dvou hlav.[1] 

Část pátá zákona pojednává o zpětném odběru některých výrobků.[1] 

Část šestá zákona stanovuje podmínky evidence a ohlašování odpadů a 

zařízení.[1] 

Část sedmá zákona stanovuje podmínky pro plány odpadového hospodářství.[1] 

Část osmá zákona hovoří o ekonomických nástrojích (poplatky, finanční zajištění, 

finanční rezervy).[1]  

Část devátá zákona se týká přeshraniční přepravy odpadů.[1] 

Část desátá zákona ukládá sankce (pokuty a přestupky) za porušení povinností při 

nakládání s odpady.[1]  

Část jedenáctá zákona hovoří o výkonu veřejné správy v oblasti odpadového 

hospodářství.[1] 

Ostatní části tohoto zákona jsou již spíše technického charakteru. Součástí zákona 

jsou přílohy.  

Příloha č. 2 zákona se týká seznamu nebezpečných vlastností odpadů, kterými se 

odpady vyznačují, např. oxidační schopnost, zdraví škodlivost, toxicita a další. Tyto 

nebezpečné vlastnosti jsou označeny kódy H 1 – H 15.[1]  

Příloha č. 3 zákona stanovuje způsob využívání odpadů, např. využití odpadu 

způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, 

recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin, obnova látek používaných ke 

snižování znečištění a další. Tyto způsoby využívání odpadů jsou označeny kódy R 1 – R 

13.[1] 
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Příloha č. 4 zákona stanovuje způsob odstraňování odpadů, např. ukládání v 

úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.), vypouštění do vodních těles, 

kromě moří a oceánů, konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) a 

další. Tyto způsoby odstraňování odpadů jsou označeny kódy D 1 – D 15.[1] 

Příloha č. 6 zákona stanovuje sazby základního poplatku za ukládání odpadů a 

sazby rizikového poplatku za ukládání NO.[1] 

Příloha č. 7 zákona pojednává o skupinách elektrozařízení, např. velké domácí 

spotřebiče, malé domácí spotřebiče, malá zařízení informačních technologií a 

telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm a další.[1] 

Příloha č. 9 zákona stanovuje limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve 

vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt vodních toků.[1] 

Příloha č. 10 zákona stanovuje ekonomické činnosti posledních prodejců podle § 

31g, odst. 2, písm. c).[1] 

Příloha č. 11 stanovuje způsob a podmínky stanovení výše finanční záruky nebo 

limitu pojistného plnění z odpovídajícího pojištění ve smyslu článku 6 přímo použitelného 

předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů a podklady a doklady nezbytné pro 

stanovení její výše.[1] 

V příloze č. 12 zákona je vzorec pro výpočet energetické účinnosti.[1] 

Příloha č. 13 zákona hovoří o cílech pro předcházení vzniku odpadů.[1] 

Příloha č. 14 zákona hovoří o minimální úrovni využití, recyklace a přípravy 

k opětovnému použití elektroodpadu.[1] 

MŽP vydalo prováděcím právním předpisem k zákonu č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, vyhlášku č. 381/2001 Sb., 

v platném znění, kterou se mj. stanovuje tzv. Katalog odpadů a seznam NO. Do Katalogu 

odpadů musí být odpad, se kterým se nakládá, zařazen, a to buď původcem, nebo 

oprávněnou osobou. Katalog odpadů obsahuje seznam šestimístných čísel odlišných podle 

jednotlivých druhů odpadů. Celý kód je rozdělen do dvojčíslí, kdy první dvojčíslí označuje 

skupinu odpadů, druhé podskupinu a třetí druh odpadu. Při zařazování odpadu se postupuje 

hierarchicky podle nadřazenosti.[3] 
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Tabulka č. 1 Přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. [3] 

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a 

zpracování potravin 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

07 Odpady z organických chemických procesů 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a 

smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

09 Odpady z fotografického průmyslu 

10 Odpady z tepelných procesů 

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a 

z hydrometalurgie neželezných kovů 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 

skupinách 05 a 12) 

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve 

skupinách 07 a 08) 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s 

výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně 

nesouvisejí se zdravotní péčí) 

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro 

čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové 

účely 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 

odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

 

Odpad se nejprve zařadí do jedné z dvaceti odpovídajících skupin, a to podle 

odvětví, oboru nebo technologického procesu vzniku odpadu. Skupiny odpadů jsou např. 

skupiny 02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z 

výroby a zpracování potravin, skupiny 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a 

používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a 

tiskařských barev, skupiny 11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových 

úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů.[3] 

Odpad se prioritně zařazuje do skupin katalogu odpadu 01 až 12 a 17 až 20. V 

případě, že ho zařadit nelze, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 

katalogu odpadu 13, 14 a 15. Pokud se nenalezne vhodné katalogové číslo ani v těchto 

skupinách, hledá se ve skupině katalogu odpadu 16. V rámci již vybrané skupiny se odpad 

dále zařadí do podskupiny, počet je individuální a liší se podle bližší specifikace původu 
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odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým 

číslem.[3] 

V případě, že odpad nelze zatřídit do žádné z dvaceti skupin, přidělí se mu 

katalogové číslo končící dvojčíslím 99. V názvu se uvede technický nebo běžně užívaný 

název odpadu.[3] 

V případě, že se odpad skládá z více složek, z nichž každá je uvedena pod jiným 

katalogovým číslem, přiřadí se k takovému druhu odpadu, který má nejvíce nebezpečných 

účinků. Odpady, které jsou zařazeny jako nebezpečné, jsou v Katalogu odpadů označeny a 

pro účely evidence vedeny písmenem „N“. Odpady ostatní jsou v evidenci označeny 

písmenem „O“. Za správné zařazení odpadu odpovídá původce odpadů nebo osoba 

oprávněná.[3] 

V příloze č. 2 vyhlášky je Seznam NO. Do kategorie NO se musí zařadit veškerý 

odpad, který se jmenovitě v seznamu vyskytuje, dále pak odpad, který je znečištěn nebo 

smíšen složkou či samotným odpadem uvedeným v seznamu. Za NO se považuje i takový 

odpad, který má alespoň jednu z nebezpečných vlastností. Hodnocení nebezpečných 

vlastností se provádí na základě žádosti původce nebo oprávněné osoby.[3] 

MŽP a Ministerstvo zdravotnictví vydalo prováděcím právním předpisem 

k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění, vyhlášku č. 376/2001 Sb., v platném znění. Tato vyhláška stanoví obsah žádosti o 

udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na 

prodloužení platnosti tohoto pověření, obsah školení pro hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů, kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah osvědčení o vyloučení 

nebezpečných vlastností odpadů.[6] 

MŽP vydalo prováděcím právním předpisem k zákonu č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, vyhlášku č. 383/2001 Sb., 

v platném znění. Vyhláška posuzuje náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k 

využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů a žádosti o souhlas k nakládání s NO, 

technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru nebo výkupu je 

provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést evidenci osob, od 

kterých odpady odebral nebo vykoupil, podrobnosti nakládání s vybranými výrobky, 
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vybranými odpady a vybranými zařízeními, obsah roční zpráva, způsob vedení evidence 

odpadů, vydaných souhlasů a dalších, rozhodnutí, evidence při přepravě NO, a ohlašování 

odpadů, zařízení, shromažďovacích míst, nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech 

odpadů, plán odpadového hospodářství.[7] 

MŽP vydalo prováděcím právním předpisem k zákonu č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, vyhlášku č. 294/2005 Sb., 

v platném znění. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy  EU a v souladu s nimi 

upravuje technické požadavky na skládky odpadů a podmínky jejich provozování, seznam 

odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze 

za určitých podmínek, způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a 

způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů, 

technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování NO, požadavky na 

ukládání odpadů z azbestu na skládky, požadavky na dočasné skladování kovové rtuti, 

požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky, 

způsob vytváření a čerpání finanční rezervy, obsah plánu úprav skládky a dále stanoví 

technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu.[8] 

MŽP v dohodě s Ministerstvem financí vydalo prováděcím právním předpisem 

k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění, a dalším zákonům, vyhlášku č. 352/2005 Sb., v platném znění. Tato vyhláška 

zapracovává příslušné předpisy EU a stanoví podskupiny elektrozařízení, které spadají do 

skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona, bližší podmínky jednotlivých 

způsobů plnění povinností výrobců, obsah roční zprávy, rozsah a způsob vedení evidence 

toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu, bližší 

podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu, 

vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru 

elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů, technické požadavky na přednostní 

odstranění látek a součástí z elektroodpadů, skladování a zpracování elektroodpadů, rozsah 

a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech a způsobech 

jejich zpracování, využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru, zpracování a 

využití elektroodpadů, podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení 

pocházejících z domácností, způsob výpočtu úrovně využití elektroodpadu.[9] 
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Důležitým právním předpisem je zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění. Tento zákon se vztahuje na 

nakládání se všemi obaly, které jsou v ČR uváděny na trh nebo do oběhu a dále stanoví 

práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost správních 

úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při 

zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví rovněž poplatky a ochranná 

opatření, opatření k nápravě a pokuty.[10] 

Z výše uvedené kapitoly vyplývá, že problematika nakládání s odpady a NO v ČR 

se opírá o velké množství právních předpisů a v porovnání s jinými státy je na vysoké 

úrovní. Fakticky vzato jde o to, aby občané, firmy a stát dodržovali povinnosti s nich 

stanovené, chránili životní prostředí a minimalizovali vznik odpadů. 
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3 Systém přepravy NO v Evropě a ČR 

V této kapitole přináším přehled základních právních předpisů týkajících 

přepravy NO. 

Basilejská úmluva byla sjednaná v roce 1989 v Basileji, představuje celosvětově 

důležitý dokument o kontrole pohybu NO přes hranice států a jejich odstranění. ČR, jako 

nástupnický stát Československé republiky, přejala Basilejskou úmluvu dne 1. 1. 

1993. Úmluva upravuje pohyb NO přes státní hranice za účelem jejich odstraňování a 

využívání. Obsahuje seznamy odpadů, při jejichž přepravě je potřeba souhlasu příslušných 

států a orgánů. Obsahuje i označení odpadů.[11]  

Dovoz, vývoz a tranzit odpadů podléhá souhlasu MŽP a musí být v souladu 

s Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu NO přes hranice států a jejich odstraňování. 

Odpad, který vznikl v ČR, se má přednostně využít nebo odstranit u nás. Přeshraniční 

přeprava odpadů do ČR za účelem odstranění je zakázána, s výjimkou odpadů vzniklých v 

sousedních státech následkem živelních pohrom nebo při stavu nouze. Na přeshraniční 

přepravu úředně dohlíží MŽP, které má pravomoc udělit souhlas k přeshraniční přepravě 

odpadů anebo ji zamítnout. Dovoz odpadů do ČR je uskutečňován za účelem jejich dalšího 

zpracování. Při přeshraniční přepravě odpadů se rozlišuje, jak bude přeprava odpadů 

probíhat, a to podle charakteru odpadů (nebezpečné, ostatní), podle účelu přepravy 

(materiálové využití, energetické využití, odstranění) a podle zemí, do nichž nebo z nichž 

se přeprava uskutečňuje (země v EU a mimo EU).[11] 

Cílem úmluvy je snížit pohyby nebezpečných a ostatních odpadů přes hranice 

států na minimum v souladu s postupy pro správné nakládání s těmito odpady z hlediska 

životního prostředí, odstraňovat nebezpečné odpady a ostatní odpady co nejblíže jejich 

zdroji, minimalizovat vznik NO co do množství a nebezpečnosti, zajistit přísnou kontrolu 

pohybu NO přes hranice států a prevenci nelegální přepravy, zakázat přepravu NO do 

zemí, které nemají právní, administrativní a technickou kapacitu k jejich nakládání a 

odstraňování v souladu s metodami šetrnými k životnímu prostředí.[11] 

Velmi důležitým právním předpisem je nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů. Toto nařízení sjednocuje pravidla pro 

přepravu odpadů v rámci společenství a je pro členské státy závazné. Nakládat s odpady 

smí pouze původce, popř. oprávněná osoba v zařízeních k tomu účelu určených na základě 



Bc. Karina Kuźma Szymczyk: Organizace přepravy nebezpečných odpadů ve společnosti 

Nehlsen Třinec, s.r.o. 

2015  12 

 

souhlasu. Tento souhlas se však nevztahuje na přepravu NO, za tu odpovídá dopravce. 

Původce, popř. oprávněná osoba, která nakládá s NO, jsou odpovědni za správné označení 

nebezpečného odpadu, příp. za další povinnosti.[12] 

Přepravu odpadů lze rozdělit do tří typů v závislosti na režimů kontroly: přeprava 

bez povinnosti podávat oznámení, přeprava, ke které je nutno podat oznámení, přeprava, 

která je zakázána.[12] 

Tzv. „zelený“ seznam tvoří příloha III nařízení č. 1013/2006, která obsahuje 

odpady uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy (odpady označené kódem B a 

čtyřciferným číslem) a další „zbytkové“ odpady zeleného seznamu (označené kódem 

začínajícím písmenem G). K přepravě odpadů určených k využití uvedených v „zeleném“ 

seznamu v rámci EU nadále obecně není třeba písemného souhlasu. Toto pravidlo má však 

mnoho výjimek. Podle přechodných ustanovení uvedených v čl. 63 nařízení č. 1013/2006 

je písemný souhlas třeba např. k přepravě odpadů do Polska, Slovenska, Lotyšska, 

Bulharska a Rumunska. Vývoz odpadů „zeleného“ seznamu do třetích zemí podléhá 

přísným omezením. V příloze VII nařízení č. 1013/2006 je závazně stanovena forma a 

obsah dokladu, který musí doprovázet zásilky „zeleného“ seznamu, k nimž není třeba 

souhlasu. Tento doklad musí podepsat osoba, která přepravu zařizuje, a po ukončení 

přepravy příjemce odpadu. Podle čl. 18 nařízení č. 1013/2006 musí být uzavřena smlouva 

o využití příslušných odpadů „zeleného“ seznamu a o zajištění jejich zpětného převzetí pro 

případ, že přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu. Smlouva musí 

být účinná nejpozději ode dne zahájení přepravy a na vyžádání musí být poskytnuta 

dotčeným příslušným úřadům.[12] 

Tzv. „žlutý“ seznam tvoří příloha IV nařízení č. 1013/2006, která obsahuje 

odpady uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (odpady označené kódem A a 

čtyřciferným číslem) a další „zbytkové“ odpady žlutého a červeného seznamu (označené 

kódem začínajícím písmenem A nebo R). K přepravě odpadů určených k využití 

uvedených ve „žlutém“ seznamu je vždy třeba písemného souhlasu příslušných úřadů ve 

všech zemích, které jsou přepravou odpadů dotčeny (tzv. „tichý souhlas“ může udělit 

pouze země tranzitu). Písemný souhlas o zamýšlené přepravě se podává pomocí vzorového 

formuláře oznámení (příloha č. 1 diplomové práce). Nařízení č. 1013/2006 stanoví 

Formulář oznámení a Průvodní doklad. Příloha II nařízení č. 1013/2006 stanoví v části 1 a 



Bc. Karina Kuźma Szymczyk: Organizace přepravy nebezpečných odpadů ve společnosti 

Nehlsen Třinec, s.r.o. 

2015  13 

 

2 náležitosti, které mají být v oznámení vždy obsaženy. Část 3 přílohy II obsahuje výčet 

doplňkových informací a dokumentace, které mohou dotčené příslušné orgány (tedy i 

Ministerstvo životního prostředí) požadovat navíc. K vzorovému formuláři oznámení se 

připojuje také formulář průvodního dokladu, oba tyto formuláře jsou označovány jako 

nákladní list. Účelem je poskytnout dotčeným úřadům informace, zároveň slouží jako 

doklad o potvrzení přijetí daného oznámení, a po podpisu také jako písemný souhlas s 

přepravou. Tyto doklady zásilku doprovázejí po celou dobu přepravy. Dopravce, který 

převezme za přepravu odpovědnost, musí doklady podepsat při převzetí i při doručení, 

takto postupuje i příjemce odpadů.[12] 

Vývoz odpadů k odstranění, považovaných za nebezpečné, do třetích zemí je 

zakázán (podrobnosti stanoveny v čl. 36 ve spojení s přílohou V nařízení č. 1013/2006). 

Přeprava odpadů k odstranění do ČR je nadále zakázána, z ČR do jiných členských zemí je 

možné přepravu odpadů k odstranění povolit jen v případě, že v ČR není k dispozici 

vhodné zařízení.[12] 

V roce 2008 vyšla ve Sbírce zákonu vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě 

odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

NO 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), v platném 

znění. Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních 

komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými 

tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 

20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky 

homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o 

značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být 

viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních 

souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla. Výstražné 

tabulky musí být k vozidlu připevněny tak, aby při provozu vozidla nemohlo dojít k jejich 

samovolnému uvolnění, přičemž nesmí zakrývat ostatní povinné značení vozidla, osvětlení 

a tabulky registrační značky.[13] 
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Obrázek č.1Vzor tabulky pro označení motorového vozidla přepravujícího odpad [13] 

 

3.1 Dohoda ADR 

Pojem nebezpečné věci jsou vymezeny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, v platném znění, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav 

může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo 

ohroženo životní prostředí.[14] 

Sama Dohoda ADR definuje nebezpečné věci jako látky a předměty, jejichž 

přeprava je Dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze z podmínek v ní 

předepsaných. Jedná se tedy o látky a předměty, které mohou mít např. jednu nebo více 

následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých 

látek, samozápalnost, oxidační schopnost, jedovatost, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, 

rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní 

prostředí apod.[15]  

3.1.1 Vznik Dohody ADR  

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 

(Accord europeén au transport international des marchandises par route) přijatá v Ženevě 

30. 9. 1957 byla vyhlášené MZV pod č. 64/1987 Sb. a ČR přijala dohodu s účinností od 1. 

1. 1993. Úplné znění dohody bylo zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 

65/2003, příloha A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a 

předmětů, část 1 – 7, příloha B – Ustanovení o dopravních prostředcích a přepravě, část 8 a 

9, restrukturalizovaná pod č. 33/2005, č. 14/2007, č.  17/2009, č. 17/2011, č. 8/2013 a od 1. 

1. 2015 pod č. 11/2015. 

Dohoda ADR byla sjednána v rámci Organizace spojených národů a jejím 

smyslem je omezit na co nejnižší mez rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných 

věcí, příjmem, manipulací, uložením, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazení 
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nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení 

bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné 

průvodní doklady, požadavků na řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na 

přepravě podílející, jejich školení a požadavků na bezpečnostní poradce.[15] 

Dohoda ADR vymezuje pojem odpad, který je zařazen mezi nebezpečné věci, 

jako látku, roztok, směs nebo předmět, který nemůže být použit jako takový a který je 

přepravován k dalšímu zpracování, k uložení na skládku odpadu nebo k likvidaci spálením 

nebo jiným způsobem.[15] 

3.1.2 Účastníci Dohody ADR  

Dohoda ADR je dohodou mezi státy a neexistuje tudíž žádný nadnárodní orgán, 

který by mohl vynucovat její dodržování. V praxi jsou silniční kontroly prováděny 

smluvními stranami Dohody ADR a nedodržení jejích ustanovení může vyústit v uložení 

sankce národními orgány podle jejich vnitrostátních právních předpisů. Vlastní ADR žádné 

sankce nestanoví.  

K 1. 1. 2015 byly smluvními stranami ADR tyto státy: Albánie, Andora, 

Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Černá Hora, 

Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán, Kypr, 

Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Makedonie, Maroko, 

Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 

Rusko, Řecko,  Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Tunis, Turecko a Ukrajina.  

Dohoda ADR se vztahuje na přepravy prováděné po území nejméně dvou z výše 

uvedených smluvních stran.[15]  

Kromě toho je třeba připomenout, že v zájmu jednotnosti a volného obchodu 

v EU byly přílohy A a B k Dohodě ADR přijaty členskými státy EU jako základ pro právní 

úpravu silniční přepravy nebezpečných věcí po jejich území a mezi jejich územími. 

Některé nečlenské státy EU rovněž přijaly přílohy A a B k Dohodě ADR jako základ pro 

svou vnitrostátní legislativu.  Hlavním cílem předpisu je, aby byl přístupnější a jednodušší 

pro uživatele tak, aby mohl být snadněji použit nejen pro mezinárodní silniční přepravy, 

ale i pro vnitrostátní přepravy ve všech evropských státech prostřednictvím vnitrostátní 
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legislativy nebo legislativy Evropského společenství a tím aby byl zajištěn konzistentní 

právní rámec na evropské úrovni.  

3.1.3 Obsah a struktura Dohody ADR  

Dohoda ADR je svým obsahem relativně stručná, je členěna do 9 částí a 2 příloh 

(A a B), které jsou naproti tomu velmi rozsáhlé.[15] Struktura je následující: 

Příloha A: Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a 

předmětů, která zahrnuje:[15] 

- Část 1  Všeobecná ustanovení 

- Část 2  Klasifikace 

- Část 3  Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti 

pro omezená množství 

- Část 4  Ustanovení o používání obalů a cisteren  

- Část 5  Postupy při odesílání   

- Část 6  Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně 

ložené látky (IBC), cisteren a  kontejnerů pro volně ložené látky   

- Část 7  Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace  

Příloha B: Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě, zahrnuje: 

- Část 8   Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady   

- Část 9   Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. 

 Část 1, která obsahuje všeobecná ustanovení a definice, je podstatnou částí, neboť 

obsahuje všechny definice pojmů používaných v dalších částech, a přesně definuje rozsah 

platnosti Dohody ADR, včetně možnosti vynětí z platnosti jejích ustanovení, jakož i 

platnosti jiných předpisů. Obsahuje rovněž ustanovení týkající se školení, odchylek, 

přechodných ustanovení, příslušných povinností různých účastníků přepravy nebezpečných 

věcí, kontrolních opatření,  bezpečnostních poradců a zabezpečení přepravy nebezpečných 

věcí.[15] 

Do této verze Dohody ADR byla zahrnuta nová ustanovení zaměřená na 

harmonizaci zákazů průjezdu vozidel přepravujících nebezpečné věci silničními tunely. 
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Ústřední částí  Dohody ADR je tabulka A kapitoly 3.2, která obsahuje seznam 

nebezpečných věcí v numerickém pořadí UN čísel. Jakmile se určí UN číslo určité 

nebezpečné látky nebo předmětu (ů), lze v této tabulce nalézt odkazy na zvláštní 

požadavky, které platí pro přepravu této látky nebo předmětu (ů), a na kapitoly a oddíly, 

v nichž je možno tyto zvláštní požadavky nalézt. Je však třeba mít na paměti, že kromě 

těchto zvláštních požadavků je třeba dodržet i všeobecné požadavky a specifické 

požadavky pro příslušné třídy uvedené v různých částech ADR.[15]     

Součásti Dohody ADR je dále abecední seznam nebezpečných látek a předmětů, 

který obsahuje UN čísla přiřazená k jednotlivým nebezpečným věcem, jedná se o tabulku 

B kapitoly 3.2 za účelem usnadnění přístupu k tabulce A, a pokud není UN číslo konkrétní 

nebezpečné látky nebo předmět (ů) známo. Tato tabulka B není z právního hlediska 

součástí Dohody ADR a slouží jen jako pomůcka pro snadnější orientaci.[15] 

Součásti Dohody ADR je dále určení skupin, ve které mohou být pro účely balení 

přiřazeny určité látky podle jejich stupně nebezpečnosti. Obalové skupiny mají následující 

významy: obalová skupina I – látky velmi nebezpečné, obalová skupina II – látky středně 

nebezpečné a obalová skupina III – látky málo nebezpečné.[15]   

Jestliže věci, o nichž je známo, že jsou nebezpečné, nebo existuje důvod 

předpokládat, že by mohly být nebezpečné, nemohou být v tabulce A, ani v tabulce B 

nalezeny, musí být zatříděny podle části 2, která obsahuje všechny příslušné postupy a 

kritéria pro určení, zda jsou takové věci nebezpečné, a pokud jsou nebezpečné, ke kterému 

UN číslu by měly být přiřazeny.[15] 

Tabulka č. 2 Třídy nebezpečných věcí [15] 

Třída Název 

Číslo vzoru 

bezpečnostní značky: 

1 Výbušné látky a předměty                 

č. 1       

2 

Plyny: 

 

 

č. 2.1: hořlavé plyny 

 

 

 

 

č. 2.2: nehořlavé, netoxické plyny 

 

 

 

 

č. 2.3: toxické plyny 

http://bezpecnostne-tabulky.sk/images/30001.jpg
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3 Hořlavé kapaliny 

č. 3     

4.1 
Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající a znecitlivělé tuhé 

výbušné látky 

č. 4.1  

4.2 Samozápalné látky 

č. 4.2  

4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

č. 4.3  

5.1 Látky podporující hoření (oxidující) 

č. 5.1  

5.2 Organické peroxidy 

č. 5.2  

6.1 Toxické látky 

č. 6.1  

6.2 Infekční látky 

č. 6.2  

7 Radioaktivní látky 

č. 7    

8 Žíravé látky 

č. 8    

9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

č. 9        

3.1.4 Bezpečnostní poradce 

Dle Dohody ADR, článek 1.8.3, je každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční 

přepravu nebezpečných věcí (NO) nebo s touto přepravou související operace balení, 

nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více 

http://bezpecnostne-tabulky.sk/images/30007.jpg
http://bezpecnostne-tabulky.sk/images/30008.jpg
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bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při 

zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní 

prostředí.[16] 

Výkonem funkce bezpečnostního poradce ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. je 

pověřen na základě smlouvy Ing. Viktor Zawadzki a Ing. Richard Zawadzki. Jejich 

hlavním úkolem je při zachování odpovědnosti podniku, snažit se všemi vhodnými 

prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností usnadnit provádění těchto činností v 

souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem. Mají zejména povinnosti 

dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, radit organizaci při 

operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí a připravit výroční zprávu pro 

vedení nebo pro místní orgán veřejné správy o činnostech týkajících se přepravy 

nebezpečných věcí.[16] 

3.2 Dohoda RID 

Nejdůležitější právními předpisy vztahující se k přepravě nebezpečných věcí po 

železnici v rámci ČR jsou zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, nařízení 

vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, v platném 

znění, vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 

způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy. 

Mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Dohoda RID. 

Úplné znění tohoto řádu se všemi změnami a doplňky, platné od 1. 1. 2015, bylo 

zveřejněno v anglickém originálu a jeho českém překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, 

částce 11, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 19/2015 Sb.m.s.
 
 

Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. (dle § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

v platném znění), o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, stanoví 

podmínky pro přepravu věcí nebo živých zvířat jako vozové zásilky nebo jako spěšniny, 

podmínky pro odpovědnost dopravce z přepravní smlouvy o přepravě věcí nebo živých 

zvířat, včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci na dráze 

celostátní a na dráhách regionálních, a upravuje vztahy mezi dopravcem a odesílatelem 

zásilky, mezi dopravcem a příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné 

přepravní smlouvy více dopravci.[17] 
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Přeprava nebezpečných věcí je řešena v § 14, odst. 1), kde se říká, že věci, které 

při přepravě nebo uložení mohou svými vlastnostmi způsobit výbuch, požár, poškození 

vozů, drážních zařízení nebo jiných věcí, jakož i úraz, otravu, popálení nebo onemocnění 

osob, se považují za nebezpečné.[17] 

Nebezpečné věci jsou uvedeny v Dohodě RID, která současně upravuje podmínky 

jejich přepravy. Ve vnitrostátní přepravě nebezpečných věcí na dráze celostátní a na 

dráhách regionálních se postupuje podle podmínek platných pro přepravu nebezpečných 

věcí v mezinárodní železniční přepravě stanovených Dohodou RID.[18] Každá fyzická 

nebo právnická osoba, která je odesílatelem, dopravcem nebo příjemcem nebezpečných 

věcí ustanovuje bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jestliže celkový 

objem přepravovaných nebezpečných věcí přesahuje 50 tun za kalendářní rok.[18] 

V této kapitole jsem se zmínila o nejdůležitějších předpisech týkajících se 

přepravy NO. Základem jsou naše právní předpisy, v návaznosti na Dohodu ADR a 

Dohodu RID. Důležitá je jejich vzájemná provázanost. Společnosti provádějící přepravy 

NO musí dodržovat tyto povinnosti.  
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4 Popis společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. 

Obchodní společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 10. 9. 1996. V současné době činí základní 

jmění společnosti 31 400 000,- Kč, na kterém se podílí 50 % Město Třinec (15.700.000,- 

Kč) a 50 % Nehlsen GmbH&Co.KG. (15.700.000,- Kč). Nehlsen Třinec, s.r.o. navazuje na 

činnosti, které v minulosti prováděly Technické služby města Třinec. Nehlsen Třinec, s.r.o. 

provádí i nově služby, které rozšiřují komplexní služby nakládání s odpady: sběr, svoz a 

třídění využitelných složek odpadů, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, 

kompostování bioodpadů, údržby místních komunikací, veřejného osvětlení, správu a 

údržbu hřbitovů, nakládání s odpadními vodami. Nehlsen Třinec, s.r.o. má zavedený 

systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálního 

managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005. Společnost zaměstnává zhruba 150 

zaměstnanců.[19] 

4.1 Středisko – doprava, separace, svoz komunálního a nebezpečného 
odpadu 

Služba je prováděna pro komunální partnery – obce a města, právnické a fyzické 

osoby v regionu Třinecka a Jablunkovska od obce Tošanovice po Mosty u Jablunkova. 

Středisko provádí svoz komunálního odpadu z pytlů, 110, 120, 240 l popelnic, 1 100 l 

kontejnerů, podzemních 3 m
3
 kontejnerů, svoz BIO odpadu z pytlů, 120 l a 240 l popelnic 

a 1100 l kontejnerů, svoz 5 – 7 m
3 

kontejnerů a svoz odpadu z odpadkových košů.[20] 

4.2 Středisko – třídící linka separovaného odpadu 

Jedná se o sběr a svoz využitelných složek – sklo, papír, plasty z 1.100 až 3.200 l 

nádob typu „zvon“ nebo „bobr“ o objemu 1.100 l, z obcí a měst regionu a svoz obalových 

odpadů od producentů z komunální a firemní sféry. Obalové odpady z papíru a plastů jsou 

na třídící lince tříděné a balíkované na využitelnou druhotnou surovinu. Součástí střediska 

separace je i provozovna na zpracování technických plastů a tvrdých obalů v Jablunkově. 

Technické plasty se třídí podle druhů a upravují se drcením na finální frakce. Drcení a 

demontáž středisko provádí ve spolupráci s externí firmou. Činnost střediska zahrnuje i 

obchodování s vyrobenými a nakoupenými druhotnými surovinami a dlouhodobou 

spolupráci se společností EKOKOM. Středisko má dvě provozovny, v Třinci a Jablunkově.
 

Středisko provádí zpracování odpadů tříděním (papír, plasty, sklo) a lisováním, svoz 
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odpadů od původců (obce, města, firmy), výkup technických a konstrukčních plastů, 

obchodování s druhotnými surovinami (nákup, prodej), přetřídění, přelisování a 

manipulace formou subdodávky a poradenství v oboru třídění odpadů a jejich 

recyklace.[20] 

 
 

Obrázek č.2 Středisko třídící linka 

4.3 Středisko – Tyrská, Regionální centrum logistiky pro nakládání s 
odpady, materiálem a odpadními vodami (RECELOPRON) a areál 
Jablunkov 

Středisko Tyrská provozuje čistírnu odpadních vod (z městské části Třince 

Oldřichovic a Tyry, na kanalizaci jsou napojeny převážně rodinné domy a několik 

firemních objektů), překládací stanici, sběrný dvůr, třídící dvůr, svoz a likvidaci 

nebezpečného odpadu, místo zpětného odběru EEZ (zpětně odebírané elektrozařízení) a 

kompostárnu.[20] 

Sběrný a třídící dvůr slouží občanům, živnostníkům a firmám z Třince a z dalších 

obcí k odkládání komunálního odpadu a dalších odpadů, které jsou povoleny k přejímce na 

sběrném a třídícím dvoře (cca 440 druhů odpadů). V prostoru třídícího dvora je tento 

odpad vytříděn na materiálové a energetické využití, recyklaci nebo je odvezen 

k odstranění.[20] 
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Obrázek č. 3 Sběrný dvůr NO v Třinci 

 

Svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn v Třinci 

a v obcích formou mobilního svozu nebo přímo na sběrném dvoře. Místo zpětného odběru 

je zřízeno na základě smlouvy s městem Třinec v prostorách sběrného dvora. Zpětný odběr 

pro Město Třinec je zajištěn v rámci těchto kolektivních systémů: Asekol, Elektrowin a 

Ekolamp.[20] 

Průmyslová kompostárna na Tyrské používá při biodegradaci odpadů technologii 

aerobního kompostování v pásových hromadách kontrolovaným mikrobiálním procesem. 

Základní vstupní surovinou jsou odpady z údržby veřejné zeleně – pokosená tráva, listí, 

větve (štěpky) a suroviny nevhodné ke spotřebě a zpracování (ovoce, zelenina).[20]  

Překládací stanice v Jablunkově je využívána pro překládání odpadů z obcí 

Jablunkovské oblasti. Areál je rovněž využíván k opravám kontejnerů, dotříďování a mletí 

průmyslových plastů.[20] 

4.4 Středisko – průmyslové odpady a přeprava 

Středisko provozuje komplexní systémy nakládání s odpady pro průmyslové 

podniky, kontejnerovou přepravu odpadů a materiálů, nakládání s ostatními odpady a s 

NO, obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, 

barevné kovy, papír, plasty, sklo), přepravu odpadů a materiálů v režimu Dohody ADR a 

legislativní poradenství a servis.[20] 

Služby spadající do náplně tohoto střediska jsou prováděny dvanácti speciálními 

vozidly (2 x Mercedes, 5 x MAN, 5 x Volvo) s vleky a kontejnery typu Abroll o objemu 12 
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m3 až 40 m3. Středisko zajišťuje komplexní služby v odpadovém hospodářství pro Halla 

Visteon Autopal s.r.o. a Varroc Lighting  Systems s.r.o. (obě dříve Visteon-Autopal, s.r.o.), 

AL Invest Břidličná, s.r.o., Třinecké železárny, a.s. Vedle těchto společností středisko 

působí v řadě dalších podniků a firem na severní a jižní Moravě (Tesco Stores, Kaufland 

ČR) a v Moravskoslezském kraji. Pro Třinecké železárny, a.s. středisko provádí odvoz a 

převzetí průmyslových odprašků. Velké objemy přeprav odpadů se realizují i ve 

vnitropodnikové sféře. Do této oblasti spadají přepravy směsného komunálního odpadu z 

překládacích stanic v Třinci a v Jablunkově na skládky. Dále odvozy ostatních a NO ze 

střediska Tyrská a z Jablunkova na koncová zařízení (skládky, recyklační zařízení, 

spalovny apod.), a v neposlední řadě návozy separovaného papíru a plastů pro třídící linku 

a pro zpracování plastů v Jablunkově. Významným segmentem jsou služby pro stavební 

společnosti, pro které středisko zajišťuje odvoz a zpracování stavebních odpadů. Středisko 

dále spolupracuje s řadou odpadářských a přepravních firem při vytěžování přepravních 

kapacit v rámci moravskoslezského regionu i celé ČR a při odvozech odpadů v rámci 

subdodávek.[20] 

4.5 Ostatní střediska 

Ostatní střediska společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. jsou středisko správy a údržby 

místních komunikací, které provádí správu a údržbu místních komunikací, včetně zimní 

údržby, dopravní značení cest, chodníků a prostranství ve městě Třinci a ostatních obcích, 

čištění místních komunikací, čištění městské kanalizace (jedná se o ruční nebo strojní 

(speciální vozidlo s nástavbou FEKO) čištění městské kanalizace a související činnosti, 

dále středisko správy a údržby veřejného osvětlení, které zajišťuje komplexní údržbu, 

obnovu a správu veřejného osvětlení v Třinci, Hrádku, Chotěbuzi, Komorní Lhotce a 

světelného signalizačního zařízení v Třinci a středisko správy a údržby hřbitovů, které 

zajišťuje správu a údržbu 12 hřbitovů na Třinecku.[20] 
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5 Systém a organizace přepravy NO ve společnosti Nehlsen 
Třinec, s.r.o. 

Přepravu NO ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. zajišťují dva střediska, 

středisko – doprava, separace, svoz komunálního a nebezpečného odpadu a středisko – 

průmyslové odpady a přeprava. Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. figuruje v přepravním 

řetězci pro přepravu NO jako odesílatel, dopravce a příjemce. Společnost Nehlsen Třinec, 

s.r.o. musí učinit přiměřená opatření podle povahy a rozsahu předvídatelných opatření tak, 

aby se zabránilo vzniku škod nebo zranění. Dále musí ve všech případech splnit požadavky 

Dohody ADR vztahující se na jejich činnost.[21]  

Nebezpečné odpady se s ohledem na jejich nebezpečné vlastnosti zařazují do 

jednotlivých tříd (viz tabulka č. 2).  

5.1 Nehlsen Třinec, s.r.o. jako odesilatel 

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. figuruje v přepravním řetězci jako odesilatel. 

Na středisku Tyrská se připraví NO uvedený ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb. a jakýkoliv 

jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 

zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

V posuzovaném případě se bude jednat o odeslání nebezpečného odpadu katalogového 

čísla odpadu 08 01 11, název odpadu Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, UN číslo podle Dohody ADR 1263. Tento NO je 

připravený k odeslání v obalech dvojího druhu: 200 l ocelové sudy a 1000 l IBC 

kontejnery (pouze v závislosti na množství). Takto připravený NO je odeslán do spalovny 

NO do Ostravy.[21] 

Povinnosti společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. při silniční přepravě NO ukládá § 23 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Podrobněji pak stanoví 

povinnosti příloha A Dohody ADR v kapitole 1. 4. Musí: [15] 

- předat k přepravě jen zásilku, která odpovídá požadavkům Dohody ADR,  

- přesvědčit se, že nebezpečné odpady jsou zařazeny a připuštěny k přepravě podle 

Dohody ADR, 
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- předat dopravci (v našem posuzovaném případě bude dopravce rovněž společnost 

Nehlsen Třinec, s.r.o.) ve sledovatelné formě informace a údaje a popřípadě 

požadované přepravní a průvodní doklady, 

- použít pouze obaly schválené a vhodné pro přepravu dotyčných odpadů a označené 

podle Dohody ADR, 

- splnit požadavky tykající se způsobu odeslání a omezení přepravy, 

- zajistit aby prázdná nevyčištěná vozidla a prázdné nevyčištěné velké nebo malé 

kontejnery pro volně ložené látky byly příslušně označeny a opatřeny 

bezpečnostními značkami. 

Společnost při odesílání využívá služeb baliče, nakládce, plnič (ovšem jedná se o 

vlastní zaměstnance), proto musí učinit přiměřená opatření, aby bylo zajištěno, že zásilka 

splňuje požadavky Dohody ADR.[21] 

Přepravovaný NO v určeném obalu (kusu) musí splňovat požadované požadavky, 

musí být označen UN číslem, bezpečnostní značkou a UN kódem obalu (kusu). Všechna 

tato označení musí být zřetelně viditelná, čitelná a odolná vůči vlivu povětrnosti bez 

podstatného zhoršení jejich čitelnosti.[20] Označení obalů zajišťují dispečeři 

společnosti.[21] 

UN číslo – pokud není v Dohodě ADR jinak předepsáno, musí být každý obal 

(kus) zřetelně a trvanlivě označen UN číslem odpovídajícím obsaženým nebezpečným 

věcem, kterému jsou předřazena písmena “UN”. Výška písma UN čísla musí být nejméně 

12 mm vysoká, kromě výjimek stanovených Dohodou ADR. U nezabalených předmětů 

musí být označení umístěno na předmět, na jeho podstavec nebo na jeho manipulační, 

úložné nebo spouštěcí zařízení. V posuzovaném případě použité obaly (200 l ocelové sudy 

a 1000 l IBC kontejnery) jsou označeny UN číslem velikosti 12 mm před samotným 

odesláním NO, toto zajišťují zaměstnanci při nakládce.[22] 

Bezpečnostní značka – pro každý předmět nebo látku uvedenou v tabulce A 

kapitoly 3.2 Dohody ADR musí být pro označení použity bezpečnostní značky, pokud není 

stanoveno jinak zvláštním ustanovením. Místo bezpečnostních značek mohou být použita 

nesmazatelná označení nebezpečí odpovídající přesně předepsaným vzorům 

bezpečnostních značek.[22] 
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Všechny bezpečnostní značky musí být:[22] 

- umístěny na tentýž povrch obalu (kusu), pokud to dovolují jeho rozměry,  

- umístěny na obalu (kusu) tak, aby je nezakrývala nebo nezastiňovala jiná část nebo 

příslušenství nebo jiná bezpečnostní značka nebo nápis, 

- umístěny přímo jedna vedle druhé, pokud se vyžaduje více než jedna bezpečnostní 

značka. 

IBC kontejnery s vnitřním objemem větším než 450 litrů a velké obaly musí být 

opatřeny bezpečnostními značkami na dvou protilehlých stranách.[22] 

Bezpečnostní značky musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° 

s nejmenšími rozměry 100 mm × 100 mm. Bezpečnostní značky musí mít uvnitř po celé 

délce svého obvodu rovnoběžnou čáru ve vzdálenosti 5 mm od svého okraje. V horní 

polovině bezpečnostní značky musí mít čára stejnou barvu jako symbol a v dolní polovině 

musí mít stejnou barvu jako číslice v dolním rohu.[22]  

Bezpečnostní značky musí být umístěny na podkladu v kontrastní barvě, nebo 

musí být orámovány buď vytečkovanou, nebo plnou čarou. Jestliže to velikost kusu 

vyžaduje, smí mít bezpečnostní značky menší rozměry, pokud zůstanou zřetelně 

viditelné.[22]  

 

 

 

 

 

 

 

V posuzovaném případě použité obaly (200 l ocelové sudy a 1000 l IBC 

kontejnery) jsou označeny touto bezpečnostní značkou před samotným odesláním NO, toto 

zajišťují zaměstnanci při nakládce.[21] 

UN kód obalu – prototypy konstrukčních typů obalů určených pro nebezpečné 

odpady podléhají  procesu schvalování pověřenou zkušebnou. Pokud prototyp obalu 

úspěšně vyhoví předepsaným zkouškám, přidělí mu zkušebna UN kód obalu, označující 

druh obalu, v našem případě varianta č. 1 – 200 l sud, dále následují velká písmena pro 

Obrázek č. 4 Vzor bezpečnostní značky použité na naších obalech [21] 
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druh materiálu, z čeho je obal vyhotoven, v našem případě z oceli.  Příklad kódu obalu 200 

l ocelového sudu, který byl použit při přepravě: 11A/Y/02 12NL/ Mulder 

007/5500/1500.[22] 

Příklad označení našeho ocelový 200 l sudu – UN číslo, bezpečnostní značka a 

UN kód obalu ADR.[21] 

 
 

 

Obrázek č. 5 Označení 200 l ocelového sudu [21] 

 

Příklad označení našeho 1000 l IBC kontejneru – UN číslo, bezpečnostní značka 

(z obou stran) a UN kód obalu.[21] 

 

 
 

Obrázek č. 6 Označení 1000 l IBC kontejneru [21] 

 

Jako přepravní doklady potřebné pro odeslání posuzovaného NO se považují: 

přepravní doklad pro silniční přepravu NO Dohody ADR po území ČR, přepravní doklad 

pro mezinárodní přepravu (CMR), evidenční list pro přepravu NO po území ČR, pozor, ten 

není přepravním dokladem, slouží pouze pro evidenci přepravy NO.[23] 

Bezpečnostní značka 

100 mm x 100 mm 

UN kód obalu  

UN číslo 

UN kód 

obalu 
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Přepravní doklady musí obsahovat dále uvedené údaje pro každou nebezpečnou 

látku, materiál nebo předmět podaný k přepravě:[23] 

- UN číslo s předřazenými písmeny „UN“, 

- oficiální pojmenování pro přepravu, případě technický název v závorkách, 

- čísla vzorů bezpečnostních značek (pokud je uvedeno více čísel vzorů 

bezpečnostních značek, čísla následující za prvním číslem musí být uvedena 

v závorkách), 

- kde je to stanovena obalová skupina pro látku, které mohou předcházet písmena 

„OS“ například „OS II“, 

- počet a popis obalů (kusů), 

- celkové množství každé položky NO označené různým UN číslem, oficiálním 

pojmenováním pro přepravu nebo případně obalovou skupinou [jako objem nebo 

celková (brutto) hmotnost, nebo případně jako čistá (netto) hmotnost],  

- jméno a adresa odesilatele, 

- jméno a adresa příjemce (ů), jsou-li nebezpečné věci přepravovány k dodání více 

příjemcům, kteří nemohou být identifikováni na počátku přepravy, mohou být se 

souhlasem příslušných orgánů zemí dotčených přepravou alternativně uvedena 

slova „Rozvoz – prodej“; 

- prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody, 

- kde je to stanoveno, kód omezení pro tunely tabulky A kapitoly 3.2 velkými 

písmeny v závorkách (toto omezení se netýká posuzované přepravy).  

Podle UN čísla NO dostane oficiální pojmenování pro přepravu (do přepravních 

dokladů), dále zařazení do třídy, obalovou skupinu a kód tunelu. Příklad přiřazení UN čísla 

pro NO podle jeho katalogového číslo:[21] 

Katalogové číslo odpadu:      08 01 11 

Název odpadu: Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

UN číslo a oficiální pojmenování pro přepravu:  UN 1263 
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Vnitrostátní přepravní doklad je vždy vyplněn v úředním jazyce země. 

Mezinárodní přepravní doklad (CMR) musí být vždy vyplněny v úředním jazyce země 

odesílatele a pokud jím není angličtina, francouzština nebo němčina, rovněž jedním 

z těchto tří jazyků.[23] 

Odesílatel a dopravce (v posuzovaném případě Nehlsen Třinec, s.r.o. jsou povinni 

dle Dohody ADR uchovávat kopii přepravního dokladu k nebezpečným odpadům, včetně 

dodatečných informací, minimálně po dobu 3 měsíců. Dle zákona č. 111/1994 Sb., o 

silniční dopravě, v platném znění, se musí uchovávat kopie přepravních dokladů 2 

roky.[21] 

Varianta první: Při přepravě odpadů zápis do přepravního dokladu musí vždy 

obsahovat slovo „ODPAD“. Umístění slova „ODPAD“ by se mělo dodržovat, bud za UN 

číslem (viz obrázek č. 8 varianta první) nebo za kódem tunelu (třeba E, ale jen v případě, 

když bude dopsáno podle 2.1.3.5.5). Kód tunelu musí být napsán velkým písmenem a 

v závorkách. Kód omezení pro tunely nemusí být v přepravním dokladu uveden, pokud je 

předem známo, že přeprava nebude spojena s průjezdem tunelem, v němž platí omezení 

pro přepravu NO.[21]  

Varianta druhá: „UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

KAPALNÁ, J.N., 9, OS III, (E) ODPAD PODLE 2.1.3.5.5“. Je-li použito ustanovení pro 

odpady uvedené v 2.1.3.5.5, musí se za oficiální pojmenování pro přepravu doplnit: 

„ODPAD PODLE 2.1.3.5.5“ např.: „UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N., 9, OS III, (E) ODPAD PODLE 2.1.3.5.5“. Je to jisté 

ulehčení, že se nemusí doplňovat technický název v závorkách v oficiálním pojmenování 

látky za J.N. tak jak je to uvedené ve variantě první. 2.1.3.5.5 znamená, je-li látka, která se 

má přepravovat, odpadem se složením, které není přesně známo, smí být její přiřazení k 

UN číslu a obalové skupině podle 2.1.3.5.2 založeno na odesilatelově znalosti odpadu, 

včetně všech dostupných technických a bezpečnostních údajů, jak jsou vyžadovány 

platnou legislativou pro bezpečnost a životní prostředí. V případě pochybnosti musí být 

zvolena nejvyšší úroveň nebezpečí. Jestliže je však možno na základě znalosti složení 

odpadu a fyzikálních a chemických vlastností jeho identifikovaných složek dokázat, že 

vlastnosti odpadu neodpovídají vlastnostem obalové skupiny I, smí být odpad zařazen pod 

nejvhodnější j.n. položku obalové skupiny II.[21]  
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Obrázek č. 7 Varianta první zápisu do přepravního dokladu [21] 

 

 

 
 

Obrázek č. 8 Varianta druhého zápisu do přepravního dokladu [21] 

5.2 Nehlsen Třinec, s.r.o. jako dopravce  

Nehlsen Třinec, s.r.o. v přepravním řetězci NO figuruje rovněž jako dopravce. Po 

připravení NO k odeslání v 200 l ocelových sudech a 1000 l IBC kontejnerech (pouze 

v závislosti na objemu), zabezpečuje a provozuje silniční dopravu za účelem přepravy 

těchto NO. Bude se jednat o speciální přepravní jednotky (2 x Mercedes, 5 x MAN, 5 x 

Volvo) s vleky a kontejnery typu Abroll o objemu 12 m
3
 až 40 m

3
.[21] 

Povinnosti dopravce při silniční přepravě NO ukládá § 23 zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, v platném znění. Podrobněji pak stanoví povinnosti příloha A Dohody 

ADR v kapitole 1.4. Dopravce (v posuzovaném případě Nehlsen Třinec, s.r.o.) musí 

zejména:[15] 

- ověřit si, že nebezpečné odpady, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat 

podle Dohody ADR, 

- přesvědčit se, že všechny informace předepsané v Dohodě ADR ve vztahu 

k nebezpečným věcem, které se mají přepravovat, byly před přepravou odesilatelem 

poskytnuty, že je v dopravní jednotce předepsaná dokumentace, 
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- vizuálně se přesvědčit, že vozidlo a náklad jsou bez viditelných závad, netěsností 

nebo trhlin,  

- přesvědčit se, že vozidla nejsou přetížena, 

- přesvědčit se, že byly připevněny předepsané bezpečnostní značky a označení, 

- přesvědčit se, že je ve vozidle výbava předepsaná v písemných pokynech. 

Pokud je to vhodné, toto všechno musí být provedeno na základě přepravních 

dokladů, vizuální prohlídkou dopravní jednotky a nákladu, toto provádí vždy řidič.[21]  

Pokud dopravce (řidič) zjistí porušení předpisů Dohody ADR, nesmí přepravit 

zásilku, pokud nedošlo k odstranění nedostatků. Tuto informaci musí předat dispečerovi, 

který zajistí odstranění těchto nedostatků.[21] 

Pokud je během cesty zjištěna závada, která by mohla ohrozit bezpečnost 

přepravy, musí se zásilka, pokud možno co nejrychleji, zadržet s ohledem na požadavky 

bezpečnosti silničního provozu, bezpečného odstavení zásilky a bezpečnost veřejnosti. 

Toto musí provést řidič. V přepravě se může pokračovat tehdy, až zásilka splňuje 

požadavky předpisů. Pokud nemůže být dosaženo splnění předpisů a není vydáno povolení 

pro zbytek cesty, musí dopravci příslušný orgán poskytnout nezbytnou administrativní 

podporu. To se vztahuje i na případ, kdy dopravce informuje tento příslušný orgán, že 

nebezpečná povaha přepravovaných věcí mu nebyla odesilatelem oznámena a že by si přál 

v souladu s právním předpisem vztahujícím se zejména na přepravní smlouvu tyto věci 

vyložit, zničit nebo je učinit neškodnými.[21] 

Pro přepravu NO musí být zajištěny tyto doklady:[21] 

- osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné odpady, 

- přepravní doklad, 

- písemné pokyny, 

- osvědčení o schválení pro přepravu některých NO (platí jen pro cisterny), 

- osvědčení o naložení velkého kontejneru nebo vozidla (pouze v případě, že po 

silniční přepravě NO bude následovat přeprava po moři), 

- průkaz totožnosti s fotografií (každý člen osádky), 
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- a případně další doklady požadované jinými předpisy (např. evidenční list pro 

přepravu NO po území ČR). 

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné odpady musí být držiteli osvědčení 

vydaného příslušným orgánem, jímž se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně 

zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě NO. Doba platnosti 

osvědčení o školení řidiče je pět let ode dne, kdy řidič úspěšně složil zkoušku z prvního 

základního nebo prvního rozšiřovacího školení. Všichni řidiči, kteří ve společnosti vozí 

NO, jsou držiteli tohoto dokladu a podrobují se pravidelným školením. Toto kontroluje 

vždy před jízdou dispečer.[21] 

Požadavky týkající se přepravních dokladů byly popsány ve výše uvedených 

kapitolách. 

Písemné pokyny slouží jako pomoc během nehodové nouzové situace, k níž může 

dojít nebo která může vzniknout během přepravy. Písemné pokyny musí být ve formě 

stanovené Dohodou ADR, být vytištěny na bílém papíře v barevném provedení, dále musí 

být při přepravě v kabině řidiče vozidla a snadno přístupné. Tyto pokyny musí poskytnout 

dopravce osádce vozidla před započetím jízdy v jazyce, ve kterém je každý člen osádky 

schopen je přečíst a porozumět jim. Dopravce musí zajistit, aby každý dotčený člen osádky 

vozidla pokynům porozuměl a byl schopen podle nich správně postupovat.[23] 

Členové osádky mají povinnost se před započetím jízdy sami informovat o 

naložených nebezpečných odpadech a nahlédnout do písemných pokynů ke zjištění 

podrobností k činnostem, které je nutno provést v případě nehody nebo nouzové situace. 

Pro informaci o nákladu jim může sloužit např. přepravní doklad. Na písemných pokynech 

nesmí být uvedena loga firem, telefonní čísla, reklamy, nápisy apod.[23] 

Velké bezpečnostní značky musí být umístěny na vnější povrch dopravní 

jednotky, musí odpovídat bezpečnostním značkám tabulky A kapitoly 3.2 Dohody ADR. 

Velké bezpečnostní značky, které se nevztahují na přepravované nebezpečné odpady nebo 

jejich zbytky, musí být odstraněny nebo zakryty. Velké bezpečnostní značky musí být 

umístěny na obou bočních stranách a na zadní a přední straně vozidla (ze všech čtyř stran). 

Vozidla a kontejnery pro přepravu ve volně loženém stavu, prázdné a nevyčištěné, musí 

být označeny velkými bezpečnostními značkami vyžadovanými pro předchozí náklad.[23] 
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Velká bezpečnostní značka musí:[23] 

- mít velikost nejméně 250 mm x 250 mm a musí mít uvnitř po celé délce svého 

obvodu rovnoběžnou čáru ve vzdálenosti 12,5 mm od svého okraje. V horní 

polovině musí mít čára stejnou barvu jako symbol a v dolní polovině musí mít 

stejnou barvu jako číslice v dolním rohu, 

- odpovídat bezpečnostní značce předepsané pro dané nebezpečné odpady z hlediska 

barvy a symbolu, 

- obsahovat čísla předepsaná pro dané nebezpečné odpady pro odpovídající 

bezpečnostní značku s výškou písma nejméně 25 mm. 

 

 

 
 

 
 

Obrázek č. 9 Příklad označení velkými bezpečnostními značkami [21] 

 

Dopravní jednotky přepravující nebezpečné odpady musí být opatřeny dvěma 

pravoúhlými oranžovými tabulkami, umístěnými ve svislé rovině. Musí být umístěny jedna 

na přední a druhá na zadní straně dopravní jednotky, obě kolmo k podélné ose dopravní 

jednotky. Musí být zřetelně viditelné.[23] 

Oranžové tabulky musí být reflexivní a musí být 40 cm široké a 30 cm vysoké. 

Tyto tabulky musí mít černý okraj 15 mm široký. Použitý materiál musí být odolný proti 

povětrnosti a musí zaručovat trvanlivé označení. Tabulka se nesmí uvolnit ze svého držáku 
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po 15 minutách přímého působení ohně. Musí zůstat upevněna bez ohledu na orientaci 

vozidla. Tyto oranžové tabulky s čísly musí být ve středu rozděleny vodorovnou černou 

čarou o tloušťce 15 mm.[23] 

Při přepravě volně ložených odpadů se dopravní jednotky označují oranžovými 

tabulkami s čísly. Identifikační číslo nebezpečnosti (z tabulky A kapitoly 3.2 Dohody 

ADR) a UN číslo sestává z černých číslic o výšce 100 mm a tloušťce čáry 15 mm. 

Identifikační číslo nebezpečnosti musí být uvedeno v horní části tabulky a UN číslo v dolní 

části; obě čísla musí být od sebe oddělena vodorovnou černou čárou o tloušťce15 mm, 

vedenou v polovině výšky tabulky od jednoho jejího okraje k druhému. Identifikační číslo 

nebezpečnosti a UN číslo musí být nesmazatelná a musí zůstat čitelná po 15 minutách 

přímého působení ohně. Vyměnitelná čísla a písmena na tabulkách představující 

identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo musí zůstat na svém místě během přepravy a 

bez ohledu na orientaci vozidla.[23] 

Označení oranžovými tabulkami se vztahují také na vozidla a kontejnery pro 

přepravu volně ložených látek, vesměs prázdné, nevyčištěné nebo nedekontaminované.[23] 

 
 

 
 

Obrázek č. 10 Příklad označení dopravní jednotky oranžovými tabulkami [21] 

 

Příklady označení dopravní jednotky velkými bezpečnostními značkami a 

oranžovými tabulkami při přepravě UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ 

Identifikační 

číslo 

nebezpečnosti 

nebo tzv. 

Kemlerův kód 

UN číslo 
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PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N., jako volně ložené. Jsou dvě možné varianty. Varianta první: 

takto se označí vozidlo (oranžová tabulka bez čísel) a kontejner (oranžová tabulka s čísly + 

velké bezpečnostní značky) v případě, že kontejner bude na místě u příjemce nebo 

v průběhu přepravy sejmut a NO zůstane uvnitř kontejneru nebo taky v případě, že 

kontejner bude prázdný, ale nevyčištěný nebo nedekontaminovaný. Když vozidlo sejme 

kontejner, musí oranžové tabulky (bez čísel) zakrýt nebo sundat. Varianta druhá: takto se 

označí vozidlo (oranžová tabulka s čísly + velké bezpečnostní značky) a kontejner (bez 

oranžových tabulek + jen velké bezpečnostní značky) v případě, že kontejner bude na 

místě odeslání (u příjemce) sejmut, vyprázdněn a vyčištěn nebo dekontaminován. Velké 

bezpečnostní značky jsou na kontejneru i na vozidle, protože na kontejneru jsou špatně 

viditelné, proto se musí dát z boků a na zadní stranu vozidla.[23] 

 

 

 
Obrázek č. 11 Varianta první označení [21] 

 

 

Obrázek č. 12 Varianta druhá označení [21] 
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Takto se označí vozidlo (oranžová tabulka bez čísel) a kontejner (oranžová 

tabulka s čísly + velké bezpečnostní značky) v případě, že kontejner bude na místě u 

příjemce nebo v průběhu přepravy sejmut a NO zůstane uvnitř kontejneru nebo taky 

v případě, že kontejner bude prázdný, ale nevyčištěný nebo nedekontaminovaný. Na 

oranžových tabulkách musí být uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo pro 

každou z látek ve volně loženém stavu přepravovaných v dopravní jednotce nebo 

v kontejneru. Oranžové tabulky s čísly musí být na obou podélných stranách kontejneru. 

Velké bezpečnostní značky se umísťují na obě podélné strany a na každý konec 

kontejneru, tedy ze všech čtyř stran.[23] 

 
 

Obrázek č. 13 Společná přeprava více druhů odpadů [21] 
 

Každá dopravní jednotka, kterou se přepravují nebezpečné odpady, musí být 

vybavena potřebnou výbavou. Výbava musí být vybrána podle čísla bezpečnostní značky 

naložených věcí. Čísla bezpečnostních značek mohou být identifikována z přepravního 

dokladu, obalů nebo značení dopravních jednotek. Výbavu kontrolují řidiči. Dopravní 

jednotka musí být vybavena:[24] 

- pro každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti 

vozidla a průměru jeho kol, 

- dva stojací výstražné prostředky (např. reflexními kužely, nebo trojúhelníky, nebo 

blikajícími oranžovými svítilnami), které jsou nezávislé na elektrickém systému 

vozidla, 

- kapalina pro výplach očí, např. destilovaná voda nebo OPHTAL (více se vyžaduje). 
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Každý člen osádky dopravní jednotky musí být vybaven:[24] 

- fluoreskující výstražnou vestou (dle normy EN 471), 

- přenosnou svítilnou vyrobená z kovu, který nemůže vyvolat jiskření, 

- párem ochranných rukavic, měly by být gumové s ochranným označením, 

- vhodnou ochranou očí (např. ochranné brýle). 

Dodatečná výbava je vyžadovány pouze u některých tříd:[24] 

- nouzová úniková maska pro každého člena osádky vozidla musí být při přepravě ve 

vozidle pro čísla bezpečnostních značek 2.3 nebo 6.1 (například nouzová úniková 

maska s kombinovaným plynovým/prachovým filtrem typu A1B1E1K1-P1 nebo 

A2B2E2K2 P2, která je podobná masce popsané v normě EN 141), 

- lopata, vyžaduje se jen pro tuhé látky a kapaliny s čísly bezpečnostních značek 3, 

4.1, 4.3, 8 nebo 9, 

- ucpávka kanalizační vpusti, vyžaduje se jen pro tuhé látky a kapaliny s čísly 

bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 nebo 9, 

- sběrná nádoba, vyžaduje se jen pro tuhé látky a kapaliny s čísly bezpečnostních 

značek 3, 4.1, 4.3, 8 nebo 9. 

Každá dopravní jednotka musí být vybavena 2 ks přenosných hasicích přístrojů. 

Přenosné hasicí přístroje musí být opatřeny plombou, která umožňuje ověřit, že jich nebylo 

použito. Kromě toho musí být opatřeny značkou osvědčující, že odpovídají normě 

uznávané příslušným orgánem, jakož i nápisem udávajícím alespoň datum (měsíc, rok) 

příští periodické kontroly nebo popřípadě maximální dovolenou dobu používání. Hasicí 

přístroje musí být na dopravní jednotce instalovány takovým způsobem, aby byly snadno 

přístupné pro osádku vozidla. Instalace musí být provedena takovým způsobem, aby hasicí 

přístroje byly chráněny proti účinkům počasí a nebyla tak ovlivněna jejich funkční 

bezpečnost.[24] 

Během nakládky a vykládky musí být motor zastaven, kromě případů, kdy je 

nutno použít motoru pro pohon čerpadel nebo jiných zařízení pro nakládku nebo vykládku 

vozidla a kdy toto použití připouštějí právní předpisy státu, v němž se vozidlo nachází.[21]  
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Žádná vozidla přepravující nebezpečné věci nesmí stát bez zatažených 

parkovacích brzd. Přípojná vozidla bez brzdových ústrojí musí být při stání mimo provoz 

založena nejméně jedním zakládacím klínem.[21]  

Nakládka nesmí být provedena, jestliže:[21] 

- kontrola dokladů, nebo 

- vizuální kontrola vozidla prokazuje, že vozidlo nebo řidič nesplňují příslušné 

předpisy. 

Před nakládkou musí být prohlédnut vnitřek a vnějšek vozidla nebo kontejneru, 

aby se zjistilo, že neexistuje žádné nebezpečí porušení obalů.[21] 

Kusy obsahující obaly zhotovené z materiálů citlivých na vlhkost musí být 

přepravovány v uzavřených vozidlech nebo vozidlech s plachtou nebo v uzavřených 

kontejnerech nebo kontejnerech s plachtou.[21]  

Pokud při nakládání, přepravě či vykládání kusů došlo k jejich poškození a 

následně úniku (vylití, vysypání) nebezpečné látky musí být vozidlo pokud možno co 

nejdříve a v každém případě před novou nakládkou vyčištěno. Pokud jej není možno 

vyčistit na místě, musí být přepraveno s přiměřenou bezpečností do nejbližšího vhodného 

místa (přeprava je přiměřeně bezpečná, jestliže byla provedena vhodná opatření, aby se 

zabránilo nekontrolovanému úniku nebezpečných látek).[21]  

Kde je to vhodné, musí být vozidlo nebo kontejner vybaven prostředky 

usnadňujícími zajištění a manipulaci s nebezpečnými věcmi.[21] 

Členové osádky vozidla nesmí otevřít kus obsahující nebezpečné věci.[21]  

Vozidla nebo kontejnery, v nichž byly nebezpečné látky volně loženy, musí být 

před další nakládkou řádně vyčištěny, ledaže nový náklad sestává z téže nebezpečné látky 

jako předcházející náklad.[21]  

Při nakládce a vykládce je zakázáno kouřit ve vozidlech nebo a v jejich 

blízkosti.[21]  

5.3 Nehlsen Třinec, s.r.o. jako příjemce 

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. je rovněž příjemcem NO. NO jsou přijímány na 

sběrném dvoře na Tyrské. Příjemce má povinnost nezdržovat bez pádných důvodů převzetí 
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věcí a ověřit po vykládce, že předpisy Dohody ADR, které se ho týkají, jsou dodrženy. 

Pokud se při kontrole dopravní jednotky nebo obalu (kusu) zjistí porušení předpisů 

Dohody ADR, příjemce nesmí vrátit obal dopravci, dokud zjištěné závady nebyly 

odstraněny. Jestliže příjemce používá služeb jiných účastníků (provádějících vykládku, 

čištění, dekontaminaci apod.), musí provést příslušná opatření k tomu, aby bylo zajištěno 

dodržení předpisů Dohody ADR.[21] 
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6 Zhodnocení systému přepravy NO ve společnosti Nehlsen 
Třinec, s.r.o. 

Celkové množství všech přepravených NO za posuzované roky 2012, 2013 a 2014 

ukazuje graf č.1. Z grafu je patrné, že dochází k mírnému poklesu přeprav NO 

vykonávaných společností Nehlsen Třinec, s.r.o. Tento pokles není trendem, je pouze 

způsobem menším objemem přijímaného NO.  

Přepravu NO ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. zajišťují dva střediska, 

středisko dopravy, separace, svoz komunálního a nebezpečného odpadu a středisko 

průmyslových odpadů a přepravy. K tomuto účelu používají vlastní dopravní prostředky. 

Každé středisko má svoje dispečery, kteří organizují a zabezpečují přepravy NO, ti zároveň 

odpovídají za přípravu nakládky a dopravy, za vyhotovení potřebných dokladů. Jako řidiče 

jsou využívání vlastní zaměstnanci, ti odpovídají za samotnou přepravu. Poradenskou a 

konzultační službu v oblasti přepravy NO a plnění požadavků dle Dohody ADR poskytují 

externí bezpečnostní poradci. V případě potřeby poskytují konzultaci konkrétní přepravě, 

kontrolují dopravní jednotky a vyhotovují roční zprávy. NO jsou nakládány pomocí vlastní 

techniky na středisku Tyrská (příp. přímo u zákazníka), následně jsou odvezeny na určené 

místo k následnému využití. Za uplynulé 3 roky se nestala při nakládce, dopravě a při 

vykládce žádná mimořádná událost.  

 

Graf č. 1 Celkové přepravené množství NO v t/rok 
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V námi posuzovaném případě přepravy NO katalogového čísla odpadu 08 01 11, 

název odpadu Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky, UN číslo podle Dohody ADR 1263 byl za posuzované roky 2012, 2013 

a 2014 tento NO přepravován v množství uvedeném v grafu č. 2 vždy k dalšímu 

zpracování do Ostravy do společnosti Marius Pedersen. Přeprava byla vždy zajištěna 

speciálním vozidlem MAN TGA s kontejnerem typu Abroll. Náklad převážel zaměstnanec 

společnosti Nehlsen Třinec, řidič Josef Pawera. V době převozu NO nedošlo k žádným 

mimořádným událostem, žádným nehodám, únikům apod.  

 

 
 

Graf č. 2 Množství přepraveného NO kat. číslo 080111 v t/rok 

 

Největším příjemcem přepravovaných NO za posuzované roky 2012, 2013 a 2014 

byla společnost Frýdecká skládka - SKLÁDKA, jak ukazuje graf 3. Drtivá většina 
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Graf č. 3 Nejčastější příjemci NO 
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7 Závěr 

Přeprava NO patří mezi velmi náročné druhy přeprav. Přináší mnoho nebezpečí a 

rizik vůči člověku a životnímu prostředí, jakými jsou dopravní nehody, požáry, úniky 

nebezpečných látek a NO. Proto svět, EU a ČR reguluje tuto oblast přísnou legislativou, 

která se opírá zejména o Dohodu ADR. Tato regulace je naprosto pochopitelná, protože 

případné nedodržení legislativy může mít mimořádné následky. 

Na druhou stranu NO se v dnešní době přepravovat musí. Přepravují letecky, 

námořní cestou, po železnici a zejména pak po silnici. Všeobecně nejen přeprava, ale 

komplexní nakládání s NO je lukrativní trh, na kterém se podílí a chce podílet čím dál tím 

více firem. Platí, že při dodržení všech právních a ostatních předpisů je riziko 

mimořádných událostí malé. Bohužel v dnešní době jsou známy případy, zejména u 

menších firem, kdy dochází k podceňování a někdy dokonce i k vědomému porušování 

právních a ostatních předpisů v oblasti přepravy NO. U příjemců NO se jedná nejčastěji o 

nevhodné skladování a manipulaci s NO, používání nesprávných obalů, u dopravců 

k používání nevyhovujících dopravních jednotek s ohledem na NO, chybějící výbava dle 

Dohody ADR, chybějící odborné způsobilost řidičů apod. 

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. jde cestou bezpečnosti. Investuje nemalé 

prostředky do rozšiřování svých aktivit a činností, staví nové kapacity (v plánu je stavba 

nové třídicí linky odpadů v Třinci), investuje se do vozového parku, skladovacích 

prostředků a v neposlední řadě do zaměstnanců. Na oblast přepravy dohlíží externí 

bezpečnostní poradci, management firmy aktivně přistupuje k jejich doporučením a příp. 

návrhům na zlepšení této problematiky. V posledních několika letech společnost naštěstí 

neměla žádné mimořádné události, které by měly zásadní vliv na člověka a životní 

prostředí. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. přísně 

dodržuje bezpečnostní předpisy Dohody ADR, protože si uvědomuje, že pokud nebudou 

žádné problémy, zákaznicí občané, města a zákazníci budou spokojeni. 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1 Přehled NO za rok 2012 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        030104 N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy obsahující 
nebezpečné látky 

SITA CZ 1,300000  

030104 N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy obsahující 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 1,460000  

                      Celkem: 2,760000  

        
Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        080111 N Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Marius Pedersen 1,520000  

                      Celkem: 1,520000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        1.1.2 N Chladničky, kombinace chladničky a 
mrazničky 

PRAKTIK system s.r.o. 7,190000  

                      Celkem: 7,190000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky 
neobsahující halogeny 

Marius Pedersen 2,650000  

                      Celkem: 2,650000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        120112 N Upotřebené vosky a tuky SITA CZ 0,470000  

                      Celkem: 0,470000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        120116 N Odpadní materiál z otryskávání obsahující 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 2,610000  

                      Celkem: 2,610000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje ASSORD - EKO s.r.o. 11,710000  

                      Celkem: 11,710000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        130502 N Kaly z odlučovačů oleje Marius Pedersen 0,610000  

                      Celkem: 0,610000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        130503 N Kaly z lapáků nečistot Marius Pedersen 0,070000  

                      Celkem: 0,070000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Marius Pedersen 0,800000  

                      Celkem: 0,800000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel SITA CZ 0,736000  

140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Marius Pedersen 0,850000  

                      Celkem: 1,586000  
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Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        150102 O/N Plastové obaly obaly z obsahem 
nebezpečných látek 

Marius Pedersen 0,790000  

                      Celkem: 0,790000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        150104 O/N Kovové obaly kovové obaly obs. NL Marius Pedersen 3,810000  

                      Celkem: 3,810000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

SITA CZ 2,620000  

150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

Marius Pedersen 8,710000  

                      Celkem: 11,330000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

SITA CZ 9,620000  

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

Marius Pedersen 16,546000  

                      Celkem: 26,166000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        160107 N Olejové filtry Marius Pedersen 1,340000  

                      Celkem: 1,340000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        160113 N Brzdové kapaliny Marius Pedersen 0,060000  

                      Celkem: 0,060000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        160114 N Nemrznoucí kapaliny obsahující 
nebezpečné látky 

SITA CZ 0,420000  

160114 N Nemrznoucí kapaliny obsahující 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 1,090000  

                      Celkem: 1,510000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        160121 N Nebezpečné součástky neuvedené pod 
čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 
16 01 14 

Marius Pedersen 0,590000  

                      Celkem: 0,590000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        160507 N Vyřazené anorganické chemikálie, které 
jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,100000  

                      Celkem: 0,100000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        160508 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou 
nebo obsahují nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,077000  

                      Celkem: 0,077000  
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Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet SITA CZ 0,999400  

170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet Marius Pedersen 2,560000  

                      Celkem: 3,559400  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        170605 N Stavební materiály obsahující azbest Frýdecká skládka - 
SKLÁDKA 

226,370000  

                      Celkem: 226,370000  

        
Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        180109 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod 
číslem 18 01 08 

SITA CZ 0,170000  

180109 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod 
číslem 18 01 08 

Marius Pedersen 0,200000  

                      Celkem: 0,370000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        200113 N Rozpouštědla nechlorované Marius Pedersen 0,824000  

                      Celkem: 0,824000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        200114 N Kyseliny SITA CZ 0,150000  

200114 N Kyseliny Marius Pedersen 0,140000  

                      Celkem: 0,290000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        200119 N Pesticidy Marius Pedersen 0,350000  

                      Celkem: 0,350000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 
pryskyřice obsahující nebezpečné látky  

SITA CZ 3,260000  

200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 
pryskyřice obsahující nebezpečné látky  

Marius Pedersen 9,876000  

                      Celkem: 13,136000  

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        200135 N Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23  

Šance pro region 6,930000  

                      Celkem: 6,930000  

        
Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        3.3.2 N Minipočítače Naše dílna 5,470000  

                      Celkem: 5,470000  

        
Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)  

        4.4.2 N Televizory Šance pro region 6,900000  

                      Celkem: 6,900000  

                
      Celkem: 345,928  
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Příloha č. 2 Přehled NO za rok 2013 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       030104 N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy obsahující 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 2,130000 

                    Celkem: 2,130000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       080111 N Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,120000 

                    Celkem: 0,120000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       080113 N Kaly z barev nebo z laků obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 2,840000 

                    Celkem: 2,840000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky 
neobsahující halogeny 

Marius Pedersen 2,730000 

                    Celkem: 2,730000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       130105 N Nechlorované emulze Marius Pedersen 0,240000 

                    Celkem: 0,240000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       130113 N Jiné hydraulické oleje Marius Pedersen 0,180000 

                    Celkem: 0,180000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       130205 N Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

Marius Pedersen 0,450000 

                    Celkem: 0,450000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje MK FIDES ENERGY 0,380000 

                    Celkem: 11,220000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       130502 N Kaly z odlučovačů oleje Marius Pedersen 0,150000 

                    Celkem: 0,150000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje ASSORD - EKO s.r.o. 0,570000 

                    Celkem: 0,570000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       140602 N Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi 
rozpouštědel 

Marius Pedersen 0,420000 

                    Celkem: 0,420000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Marius Pedersen 2,868000 

                    Celkem: 2,868000 
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Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       150102 O/N Plastové obaly obaly z obsahem 
nebezpečných látek 

Marius Pedersen 1,080000 

                    Celkem: 1,080000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       150104 O/N Kovové obaly kovové obaly obs. NL Marius Pedersen 2,060000 

                    Celkem: 2,060000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

Marius Pedersen 11,474000 

                    Celkem: 11,474000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

Marius Pedersen 18,902000 

                    Celkem: 18,902000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       160107 N Olejové filtry Marius Pedersen 1,090000 

                    Celkem: 1,090000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       160113 N Brzdové kapaliny Marius Pedersen 0,030000 

                    Celkem: 0,030000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       160114 N Nemrznoucí kapaliny obsahující 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,350000 

                    Celkem: 0,350000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       160507 N Vyřazené anorganické chemikálie, které 
jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,220000 

                    Celkem: 0,220000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       160508 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou 
nebo obsahují nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,108000 

                    Celkem: 0,108000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       170204 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

Marius Pedersen 0,160000 

                    Celkem: 0,160000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet Marius Pedersen 3,160000 

                    Celkem: 3,160000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       170605 N Stavební materiály obsahující azbest Frýdecká skládka - 
SKLÁDKA 

195,790000 

                    Celkem: 195,790000 
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Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       200113 N Rozpouštědla nechlorované Marius Pedersen 0,710000 

                    Celkem: 0,710000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       200114 N Kyseliny Marius Pedersen 0,170000 

                    Celkem: 0,170000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       200119 N Pesticidy Marius Pedersen 0,450000 

                    Celkem: 0,450000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       200126 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 
25 

Marius Pedersen 1,300000 

                    Celkem: 1,300000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 
pryskyřice obsahující nebezpečné látky  

Marius Pedersen 15,620000 

                    Celkem: 15,620000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       200132 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod 
číslem 20 01 31 

Marius Pedersen 0,780000 

                    Celkem: 0,780000 

Kat. číslo Kategorie Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t) 

       200135 N Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23  

Šance pro region 4,447000 

                    Celkem: 4,447000 

             Celkem: 281,819 
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Příloha č. 3 Přehled NO za rok 2014 

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         030104 N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy 
obsahující nebezpečné látky 

Marius Pedersen 4,330000   

                        Celkem: 4,330000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         060102 N Kyselina chlorovodíková Marius Pedersen 0,080000   

                        Celkem: 0,080000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         080111 N Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 2,616000   

                        Celkem: 2,616000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         080113 N Kaly z barev nebo z laků obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,500000   

                        Celkem: 0,500000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         080312 N Odpadní tiskařské barvy obsahující 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,540000   

                        Celkem: 0,540000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         090104 N Roztoky ustalovačů Vladimír Jiruš - Ag + 
Recycling 

0,240000   

                        Celkem: 0,240000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky 
neobsahující halogeny 

Marius Pedersen 2,790000   

                        Celkem: 2,790000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         120112 N Upotřebené vosky a tuky Marius Pedersen 4,382000   

                        Celkem: 4,382000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         120116 N Odpadní materiál z otryskávání 
obsahující nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,150000   

                        Celkem: 0,150000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         130208 N Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 

GRUPAOIL 1,990000   

130208 N Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 

ASSORD - EKO s.r.o. 6,730000   

                        Celkem: 8,720000   
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Kat. číslo Kategori

e 
Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         130503 N Kaly z lapáků nečistot Marius Pedersen 0,500000   

                        Celkem: 0,500000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         140603 N Jiná rozpouštědla a směsi 
rozpouštědel 

Marius Pedersen 3,220000   

                        Celkem: 3,220000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         150102 O/N Plastové obaly obaly z obsahem 
nebezpečných látek 

Marius Pedersen 0,660000   

                        Celkem: 0,660000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         150104 O/N Kovové obaly kovové obaly obs. NL Marius Pedersen 1,410000   

                        Celkem: 1,410000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         150110 N Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

Marius Pedersen 14,072000   

                        Celkem: 14,072000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

Marius Pedersen 21,154000   

                        Celkem: 21,154000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         160107 N Olejové filtry Marius Pedersen 1,610000   

                        Celkem: 1,610000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         160113 N Brzdové kapaliny Marius Pedersen 0,420000   

                        Celkem: 0,420000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         160114 N Nemrznoucí kapaliny obsahující 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,250000   

                        Celkem: 0,250000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         160506 N Laboratorní chemikálie a jejich 
směsi, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,050000   

                        Celkem: 0,050000   
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Kat. číslo Kategori

e 
Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         160508 N Vyřazené organické chemikálie, 
které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

Marius Pedersen 0,120000   

                        Celkem: 0,120000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         170204 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

van Gansewinkel HB 6,580000   

170204 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

Marius Pedersen 0,090000   

                        Celkem: 6,670000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet Marius Pedersen 3,430000   

                        Celkem: 3,430000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         170605 N Stavební materiály obsahující azbest Frýdecká skládka - 
SKLÁDKA 

160,140000   

                        Celkem: 160,14000
0 

  

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         200113 N Rozpouštědla nechlorované Marius Pedersen 1,030000   

                        Celkem: 1,030000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         200114 N Kyseliny Marius Pedersen 0,315000   

                        Celkem: 0,315000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         200119 N Pesticidy Marius Pedersen 0,430000   

                        Celkem: 0,430000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Marius Pedersen 0,025000   

                        Celkem: 0,025000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         200126 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 
01 25 

Marius Pedersen 0,970000   

                        Celkem: 0,970000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 
pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky  

Marius Pedersen 12,743000   

                        Celkem: 12,743000   
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Nehlsen Třinec, s.r.o. 

2015  59 

 

 

 
Kat. číslo Kategori

e 
Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         200129 N Detergenty obsahující nebezpečné 
látky 

Marius Pedersen 0,150000   

                        Celkem: 0,150000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         200132 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená 
pod číslem 20 01 31 

Marius Pedersen 0,843000   

                        Celkem: 0,843000   

Kat. číslo Kategori
e 

Název odpadu Likvidační místo Tonáž (t)   

         200135 N Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 
01 23  

Šance pro region 2,970000   

                        Celkem: 2,970000   

                  
      Celkem: 257,89   

 


