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P�ílohy 

P�íloha A: Celé názvy základních použitých platných zákon�, 

vyhlášek a na�ízení  
 

• Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního 

managementu. 

• Zákon �. 86/2002 Sb., Úplné zn�ní zákona �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší a o 

zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon o ochran� ovzduší) ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

• Na�ízení vlády �. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam zne�iš�ujících látek a 

prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 

zne�iš�ování životního prost�edí. 

• Zákon �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon). 

• Vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 450/2005 Sb., Vyhláška o 

náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 

zp�sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod�ování a odstra�ování jejich 

škodlivých následk�. 

• Zákon �. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 

(úplné zn�ní).  

• Zákon �. 114/1992 Sb., �eské národní rady, ze dne 19. února 1992, o ochran� 

p�írody a krajiny.  

• Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon�. 

• Zákon �. 59/2006 Sb., ze dne 2. února 2006, o prevenci závažných havárií 

zp�sobených vybranými nebezpe�nými chemickými látkami nebo chemickými 

p�ípravky a o zm�n� zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o 

zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákona 

�. 320/2002 Sb., o zm�n� a zrušení n�kterých zákon� v souvislosti s ukon�ením 

�innosti okresních ú�ad�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, (zákon o prevenci 

závažných havárií).  

• Na�ízení (ES) �. 1272/2008 o klasifikaci a ozna�ování látek a sm�sí = na�ízení 

CLP. 

• Zákon �. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zne�iš�ování životního prost�edí. 

• Zákon �.180/2005 Sb., zákon o podpo�e výroby elekt�iny z obnovitelných zdroj� 

energie a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o podpo�e využívání obnovitelných 

zdroj�). 
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P�íloha B: Prahové hodnoty zne�iš�ujících látek kg/rok 
    Tabulka 5a: Prahové hodnoty zne�iš�ujících látek kg/rok [2] 
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Tabulka 5b: Prahové hodnoty zne�iš�ujících látek kg/rok [2] 
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P�íloha C: Látky nebezpe�né vodám       
 
Vodní zákon specifikuje 9 skupin látek, které jsou nebezpe�né vodám: [6] 
 

1. Metaloidy, kovy a jejich slou�eniny: 

        

1. zinek        6. selen       11. cín    16. vanad 

2. m��          7. arzen      12. baryum   17. kobalt 

3. nikl         8. antimon     13. berylium  18. thalium 

4. chrom        9. molybden    14. bor       19. telur 

5. olovo 10. titan     15. uran  20. st�íbro 

  

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvláš� nebezpe�ných látek.  

 

3. Látky, které mají škodlivý ú�inek na chu� nebo na v�ni produkt� pro lidskou spot�ebu 

pocházejících z vodního prost�edí, a slou�eniny mající schopnost zvýšit obsah t�chto 

látek ve vodách. 

 

4. Toxické nebo persistentní organické slou�eniny k�emíku a látky, které mohou zvýšit 

obsah t�chto slou�enin ve vodách, vyjma t�ch, jež jsou biologicky neškodné nebo se 

rychle p�em��ují ve vod� na neškodné látky. 

 

5. Elementární fosfor a anorganické slou�eniny fosforu. 

 

6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného p�vodu. 

 

7. Fluoridy. 

 

8. Látky, které mají nep�íznivý ú�inek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 

dusitany. 

 

9. Kyanidy. 
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P�íloha D1: Struktura dat oblasti OVZDUŠÍ 

 

Obr. �. 10: Struktura dat oblasti OVZDUŠÍ 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast ovzduší, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního prost�edí, p�i 

spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Provozní evidence 

• evidence zdroj� zne�išt�ní ovzduší, provozní hodiny zdroje zne�išt�ní 

Technologické provozy 

• soupis technologických zdroj� zne�iš�ování v PP 

Provozní hodiny 

• provozní hodiny zdroj� zne�išt�ní ovzduší 

Palivo 

• spot�ebované palivo na jednotlivé kotle, deník rozboru paliva, deník paliv 

Emise 

• výpo�et na základ� provozních hodin zdroj� zne�išt�ní ovzduší p�i použití 

p�edepsaného paliva 

Tmavost kou�e 

• informace o m��ení tmavosti kou�e podle zdroje zne�išt�ní ovzduší 
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Pachové látky 

• m��ení v pachové stop� 

• po�et stížností na zápach 

Kategorie a za�azení zdroje zne�išt�ní 

• kategorie a za�azení zdroje zne�išt�ní v PP 

Indikátory interní 

• po�et únik� škodlivých látek do ovzduší v d�sledku provozních poruch nebo 

havárií 

• objem úniku škodlivých látek 

• škody zp�sobené úniky škodlivých látek 

• výše náhrad škod p�i únicích škodlivých látek do ovzduší 

Indikátory externí 

• informace o dodržování emisních limit� 

• náklady na provoz za�ízení omezujících plynné emise škodlivých látek 

Dokumentace havárie 

• místo havárie, uniklá látka, rozsah havárie 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nepln�ní právních p�edpis� (K�) 

• výše pokut za p�ekro�ení emisí (K�) 

• pokuty a sankce za nespln�ní správních rozhodnutí (K�) 

Investice 

• investice v oblasti ovzduší (K�) 

• náklady na provoz za�ízení omezujících plynné emise škodlivých látek 
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Správní �ízení a limity 

• evidence vedená podle �ísla správního �ízení, obsahuje informace o p�ekro�ení 

nejvýše p�ípustného množství zne�iš�ující látky  

Náklady na provoz a údržbu 

• náklady na provoz a údržbu rozd�lené podle kódu pracovišt�, je možné s�ítání 

náklad� podle stejného kódu pracovišt� 

Prahové hodnoty zne�iš�ujících látek 

• prahové hodnoty zne�iš�ujících látek kg/rok (p�íloha B) 

Výpo�et poplatk� 

• výpo�et výše poplatk� za zne�iš�ování ovzduší jednotlivými druhy zdroj� 

zne�iš�ování 

 

D2: Struktura dat oblasti VODA 

 

Obr. �. 11: Struktura dat oblasti VODA 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast vodního hospodá�ství, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního 

prost�edí, p�i spušt�ní systému je nutná aktualizace 
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Provozní deník 

• kód PJ, datum ode�tu, stav m��idla 

Vodné 

• náklady na vodné v jednotlivých PP, PJ, DKV 

Sto�né 

• náklady na sto�né v jednotlivých pracovištích PP, PJ, DKV 

 

Rozbory vod 

• rozbory vod podle kódu provozních pracoviš�, seznam firem, provád�jících rozbory 

vod a jejich ceník  

Smlouvy VH 

• smlouvy uzav�ené s ú�ady pro pot�ebu vodního hospodá�ství se�azené podle data 

platnosti 

Hlášení 

• povinná ro�ní hlášení v oblasti vodního hospodá�ství, adresá� s kódy obcí ve 

kterých se jednotlivé PJ nachází 

Pitná voda 

• množství spot�ebované pitné vody (l/rok) 

Užitková voda 

• množství spot�ebované užitkové vody (l/rok) 

Poplatky 

• poplatky za používání pitné a užitkové vody 

Látky nebezpe�né vodám 

• seznam látek nebezpe�ných vodám, které stanoví zákon (p�íloha C) 

Indikátory interní 

• celková ro�ní spot�eba pitné vody (m3) 

• celková ro�ní spot�eba užitkové vody (m3) 

• ú�innost vlastní �OV (%) 

• nakládání s kaly z �OV 
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Indikátory externí 

• celková ro�ní spot�eba vody (m3) 

• podíl op�tovn� používané vody (%)  

• opat�ení organizace ke snižování spot�eby vody, vynaložené náklady na tato 

opat�ení 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nepln�ní platných právních p�edpis� v oblasti 

vodního hospodá�ství (K�) 

• pokuty a sankce za nespln�ní správních rozhodnutí 

Investice 

• investice v oblasti vodního hospodá�ství (K�) 

Správní �ízení a limity 

• evidence vedená podle �ísla správního �ízení, obsahuje informace o p�ekro�ení 

nejvýše p�ípustného množství zne�iš�ující látky p�i úniku látky do vody 

Náklady na provoz a údržbu 

• vynaložené náklady na provoz a údržbu �OV 

Sledované profily 

• profily míst, kde je provád�no m��ení spot�eby vody 

�íselník vodních tok� 

• �íselník vodních tok�, které mohou být v d�sledku �innosti organizace ohroženy 

Výpo�et poplatk� 

• výpo�et výše poplatk� za zne�iš�ování vody 
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D3: Struktura dat oblasti ODPADY 

 

Obr. �. 12: Struktura dat oblasti ODPADY 

Legislativa  

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast odpadové hospodá�ství, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního 

prost�edí, p�i spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Evidence doklad� 

• hospodá�ská smlouva, kolauda�ní rozhodnutí, provozní �ád skladu nebezpe�ných 

odpad�, školení zam�stnanc�, atd. 

• upozorn�ní blížícího se p�i konce data platnosti 

Hlášení 

• povinná ro�ní hlášení v oblasti odpadového hospodá�ství, adresá� s kódy obcí ve 

kterých se jednotlivé PP nachází 
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Karta odpadu 

• obsahuje kód odpadu podle katalogu odpad�, název odpadu, kategorie odpadu, 

množství (t), kód pracovišt�, kde odpad vzniká, kód provozovny ve které odpad 

vzniká 

Tabulka 6: Struktura karty odpadu 

Provozovna: 

Pracovišt� Název 

odpadu 

Kód druhu 

odpadu 

Kategorie odpadu množství 

odpadu [t] 

     

 

Identifika�ní list 

• IS umožní vypln�ní identifika�ního listu nebezpe�ného odpadu (p�íloha E) a jeho 

následné vytišt�ní 

Eviden�ní list 

• IS umožní vypln�ní eviden�ní list pro p�epravu nebezpe�ných odpad� po území 

�R (p�íloha F) a jeho následné vytišt�ní 

P�vodce odpadu 

• kódy a názvy p�vodc� odpadu 

Zdroj odpadu 

• kódy pracoviš�, které jsou považovány za zdroj odpadu 

Dopravci 

• seznam a ceník dopravc�, kterým odpad p�edáváme 

Náklady spojené s nakládáním s odpady 

• zneškodn�ní odpadu, ceník firem, p�eprava odpadu, �ist�ní nádob, zisky 

z druhotných surovin, správní poplatky, pokuty 

Katalog odpad� 

• každému odpadu je p�i�azen šestimístní kód, (má 20 skupin podle prvního 

dvoj�íslí) název a kategorie 
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Indikátory interní 

• podíl jednotlivých druh� odpad� na celkové produkci odpad� (O / N) 

• podíl odpad� využívaných uvnit� organizace (k recyklaci, jako druhotná surovina, 

jako energetická surovina) 

• podíl náklad� na odpadové hospodá�ství na celkových provozních nákladech 

Indikátory externí 

• množství nebezpe�ných odpad�, jejichž produkci se p�edešlo zm�nou suroviny 

nebo technologie 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• sankce v oblasti odpadového hospodá�ství za porušení a nepln�ní právních 

p�edpis� (K�) 

• pokuty a sankce za nespln�ní správních rozhodnutí 

Investice 

• investice v oblasti odpadového hospodá�ství (K�) 

Správní �ízení a limity 

• evidence vedená podle �ísla správního �ízení, obsahuje informace o zahájeném 

správním �ízení z d�vodu nedodržení nebo porušení právních p�edpis� v oblasti 

odpadového hospodá�ství 

P�epo�tová tabulka odpad� 

• p�evod množství vzniklého odpadu na pracovišti na t (p�íloha H) 

Shromaž�ování odpad� 

• základní technické požadavky na shromaž�ovací prost�edky 

• shromaž�ování podle jednotlivých druh� a kategorií odpad� 

• seznam míst s kódy, kde jsou odpady v organizaci shromaž�ovány 
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Odstra�ování odpad� 

• seznam a ceník oprávn�ných firem, kterým odpad p�edáváme,  

• množství odstran�ného odpadu v jednotlivých PJ  

 

D4: Struktura dat oblasti HLUK a VIBRACE 

 
Obr. �. 13: Struktura dat oblasti HLUK a VIBRACE 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast hluk a vibrace, obsahuje odkaz na stránky ministerstva zdravotnictví, p�i 

spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Zdroj hluku 

• kód pracovišt�, které je zdrojem hluku 

Zdroj vibrací 

• kód pracovišt�, které je zdrojem vibrací 

Indikátory interní 

• úrove� hluku a vibrací na pracovištích, po�et zasažených zam�stnanc� 

• náklady pot�ebné k dosažení požadované imisní úrovn� hluku a vibrací  

• po�et pracovních míst, kde nevyhovuje úrove� hluku a vibrací 



 
2010 

 
xiv 

Indikátory externí 

• po�et opat�ení a vynaložené náklady ke zmenšení emisí hluku  

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nepln�ní právních p�edpis� 

• pokuty a sankce za nespln�ní správních rozhodnutí 

Investice 

• náklady na protihluková opat�ení 

Správní �ízení a limity 

• správní �ízení v d�sledku p�ekro�ení imisních limit� 

Náklady na protihluková opat�ení 

• náklady na stavební protihluková opat�ení (protihlukové st�ny u zkušebny vozidel, 

izolace st�n) 

• náklady na technická protihluková opat�ení (mazání okolk�) 

Stížnosti 

• po�et stížností na hluk a vibrace  
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D5: Struktura dat oblasti P	ÍRODA a KRAJINA 

 

Obr. �. 14: Struktura dat oblasti P	ÍRODA a KRAJINA 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast p�íroda a krajina, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního 

prost�edí, p�i spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Hlášení 

• adresá� s kódy obcí ve kterých se jednotlivé PP nachází, pro pln�ní oznamovací 

povinnosti p�i zásazích do zelen� 

• vypln�ní a tisk žádosti o vydání povolení ke kácení d�evin rostoucích mimo les 

• vypln�ní a tisk oznámení o kácení d�evin rostoucích mimo les 

Indikátory interní 

• náklady na údržbu zelen� (K�) 

Indikátory externí 

• vývoj náklad� na údržbu zelen�, porovnání s p�edchozím obdobím 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 
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Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nespln�ní právních p�edpis� (K�) 

• pokuty a sankce za nespln�né správní rozhodnutí (K�) 

• sankce v d�sledku havárie (K�) 

Ceník firem 

• adresá� a ceník firem provád�jících sana�ní práce, adresá� a ceník firem 

provád�jících údržbu zelen� 

Staré zát�že 

• dokumentace staré zát�že, náklady na pr�zkum a odstran�ní staré kontaminace 

p�dy 

Hubení plevele 

• chemické látky používané k hubení plevele,  

Údržba zelen� 

• po�et strom� rostoucích mimo les (ks), ke�e (m3), náklady na údržbu zelen� (K�) 
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D6: Struktura dat oblasti NEBEZPE�NÉ ZBOŽÍ 

 

Obr. �. 15: Struktura dat oblasti NEBEZPE�NÉ ZBOŽÍ 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

p�epravu nebezpe�ného zboží, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního 

prost�edí, p�i spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Hlášení 

• adresá� s kódy obcí ve kterých se jednotlivé PJ nachází, pro pln�ní oznamovací 

povinnosti p�i p�eprav� nebezpe�ného zboží 

Dokumentace havárie 

• místo havárie, uniklá látka, rozsah havárie 

Kemler- kód 

• Keller�v kód pro p�evážené nebezpe�né látky, zna�í nebezpe�nost nebezpe�né 

látky pro pot�eby p�epravy podle dohod ADR a RID 

UN-kód 

• charakteristické �ty��íslí, p�i�azené chemickým látkám a jejich sm�sím 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 
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Export dat 

• odeslání dat ekologovi nad�ízené PJ, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• sankce v d�sledku havárie (K�) 

• pokuty a sankce za porušení a nespln�ní právních p�edpis� 

• pokuty a sankce za nespln�né správní rozhodnutí 

Havárie 

• dokumentace havárie p�i p�eprav� nebezpe�ného zboží, datum havárie, místo 

havárie, odpov�dná osoba 

T�ídy nebezpe�ných látek 

• seznam t�íd nebezpe�ných látek podle platné legislativy 

Školení 

• školení zam�stnanc� p�i nakládání s nebezpe�ným zbožím 

Seznam dopravc� 

• seznam dopravc� oprávn�ných k p�eprav� nebezpe�ného zboží 

Ceník dopravc� 

• ceník dopravc� oprávn�ných k p�eprav� nebezpe�ného zboží 

Eviden�ní list 

• eviden�ní list pro p�epravu nebezpe�ných odpad� po území �R (p�íloha G) 
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D7: Struktura dat oblasti ENERGIE 

 

Obr. �. 16: Struktura dat oblasti ENERGIE 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast energie, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního prost�edí, p�i 

spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Energie 

• množství spot�ebované elektrické energie, využití elektrické energie, cena energie 

(K�) 

Palivo 

• množství spot�ebovaného paliva, využití paliva, cena paliva (K�) 

Plyn 

• množství spot�ebovaného plynu, cena plynu (K�) 

Vytáp�ní 

• množství spot�ebované energie a paliv na vytáp�ní jednotlivých provoz� 

Odb�rový diagram 

• sestavení odb�rového diagramu na základ� množství spot�ebované energie, 

kontrola množství spot�ebované energie 
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Indikátory interní 

• množství spot�ebované energie, paliva plynu na jednotlivé provozy, využití energie 

Indikátory externí 

• celkové množství spot�ebované energie, paliva, plynu   

• opat�ení organizace ke snižování spot�eby energie, vynaložené náklady na tato 

opat�ení 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nespln�ní právních p�edpis� 

• pokuty a sankce za nespln�né správní rozhodnutí 

Investice 

• investice do energeticky ú�inn�jších za�ízení 
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P�íloha E: Obsah identifika�ního listu nebezpe�ného odpadu  

Tabulka 7: Identifika�ní list nebezpe�ného odpadu [Zdroj: www.mzp.cz] 

1. Název odpadu (podle Katalogu odpad�):  

2. Kód odpadu (podle Katalogu odpad�):  

3. Kód podle ADR nebo COTIF:   

4. P�vodce odpadu nebo oprávn�ná osoba  
Firma (název):  
Ulice:  
Místo a PS�:  
I�O:  
Osoba oprávn�ná jednat jménem p�vodce odpadu nebo oprávn�né osoby:  
Telefon/Fax:  

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:  

6. Nebezpe�né vlastnosti odpadu:  

7. Bezpe�nostní opat�ení p�i manipulaci, skladování a p�eprav� odpadu 
 7.1 Technická opat�ení:  
 7.2 Doporu�ené osobní ochranné pracovní prost�edky 

- dýchací orgány:  
- o�i:  
- ruce:  
- ostatní �ásti t�la:  

 7.3 Protipožární vybavení:  

8. Opat�ení p�i nehodách, haváriích a požárech:  
 8.1 Lokalizace:  
 8.2 První pomoc:  
 8.3 Další pokyny:  
 8.4 Telefonické spojení:  
 Hasi�i:   
 Zdravotní služba:   
 Policie:   

9. Ostatní d�ležité údaje:  
9.1 Toxikologické údaje: 
9.2 Ekologické údaje: 
9.3 Další údaje: 

10.  Za správnost údaj� uvedených v identifika�ním listu odpovídá: 
Firma (název):  
Ulice:  
Místo:  
PS�:  
I�O:  
Osoba oprávn�ná jednat jménem firmy:  
Telefon/Fax:   
 
 
 

Datum vyhotovení Podpis a razítko 
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P�íloha F: Eviden�ní list pro p�epravu nebezpe�ných odpad� po 

území �R 

Tabulka 8: Eviden�ní list pro p�epravu nebezpe�ných odpad� po území �R  

[Zdroj: www.mzp.cz ] 

 �íslo listu 
  

1.  Odesílatel: 6.  Dopravce 1: 
oprávn�ná osoba (název): Název: 
Ulice, �.p.: Ulice, �.p.: 
Místo a PS�: Místo a PS�: 
Telefon / Fax: Telefon / Fax: 
I�:                                        I�ZÚJ: I�:                                        I�ZÚJ: 

2.  P�íjemce: Kód druhu dopravy *): 
Oprávn�ná osoba (název): Registra�ní zna�ka taž. vozu: 
Ulice, �.p.: Užit. hm. taž. vozu (t): 
Místo a PS�: Registra�ní �íslo náv�su: 
Telefon / Fax: Užit. hm. náv�su (t): 
I�:                                        I�ZÚJ: Registra�ní zna�ka p�ív�su: 

3.  Místo nakládky: Užit. hm. p�ív�su (t): 
Oprávn�ná osoba (název): �íslo želez. vagónu: 
Ulice, �.p.: �íslo vodní, letecké zásilky: 
Místo a PS�: 7.  Dopravce **): 
Telefon / Fax: Název: 
I�:                                        I�ZÚJ: Ulice, �.p.: 

4.  Místo vykládky: Místo a PS�: 
Oprávn�ná osoba (název): Telefon / Fax: 
Ulice, �.p.: I�:                                         I�ZÚJ: 
Místo a PS�: Kód druhu dopravy *): 
Telefon / Fax: Registra�ní zna�ka taž. vozu: 
I�:                                        I�ZÚJ: Užit. hm. taž. vozu (t): 

5.  P�ipojené doklady: Registra�ní �íslo náv�su: 
Pokyny pro p�íp. nehody: Užit. hm. náv�su (t): 
Další doklady: Registra�ní zna�ka p�ív�su: 

 Užit. hm. p�ív�su (t): 
 �íslo želez. vagónu: 
 �íslo vodní, letecké zásilky: 

 
Pol. Název nebezpe�ného odpadu dle 

Katalogu odpad� 
Kód odpadu dle 
Katalogu  odp. 

Množství 
(t). 

8. 9. 10. 11. 
    

    
12. Náklad p�edán dopravci: 13.  Náklad p�edán p�íjemci: 14. Náklad p�ijal: 

dne                   
20..         
hodin 

dne                   
20..       
hodin 

  dne                 
  20..         

hodin 
Odesílatel: Dopravce: P�íjemce: 

Razítko a podpis: Razítko a podpis: Razítko a podpis: 
   15. P�vodce:   
   
   *) 1 - silni�ní, 2 - železni�ní, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná 

**) vypl�uje se jen p�i více dopravcích p�i p�ekládce nákladu 
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P�íloha G: EisProW 2000 

 
Obr. �. 20: Blokové schéma oblasti OH systému EisProW 2000 [23] 

 

 
Obr. �. 21: Blokové schéma oblasti VH systému EisProW 2000 [23] 
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Obr. �. 22: Blokové schéma oblasti OO systému EisProW 2000 [23] 
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P�íloha H: P�epo�tová tabulka odpad� 
Tabulka 9: P�epo�tová tabulka odpad�  [4] 
Název Jednotka  Tuny 

výbojka, zá�ivka 1 ks 0,00033 t 

olejové filtry 1 ks 0,0005 t 

olej (podskupina 1302) 1 l 0,00095 t 

pneumatika 1 ks 0,01 t 

pneumatika (nákl.) 1 ks 0,025 t 

piliny d�ev�né 1 m³ 0,2 t 

od�ezky, t�ísky d�eva 1 m³ 0,3 t 

odpad z demolice 1 m³ 1,6 t 

stavební su� 1 m³ 1,3 -1,5 t 

písek 1 m³ 2 t 

zne�išt�ná zemina 1 m³ 1,5 - 1,8 t 

tuhý komunální odpad (TKO) 1 m³ 0,15 t 

odpadní dehtová lepenka 1 m³ 1,1 t 

olov�né baterie (AKU) - nákladní 1 ks 0,040 t 

olov�né baterie (AKU) 1 ks 0,015 t 

suché baterie (mono�lánky) 1 ks 0,0002 t 

betonový kal 1 m³ 1,5 t 

kal z �OV 1 m³ 1 t 

stabilizovaný kal 1 m³ 1,2 t 

shrabky z �eslí 1 m³ 0,3 t 

p�epravka 1 ks 0,002 t 

obsah kontejneru na sklo 1 m³ 2,0 t 

plechovky od  barev 1 ks 0,0005 t 

chladící kapalina 1 l 0,001 t 

akumulátorová kyselina (odpadní H2SO4) 1 l 0,0013 t 

odpadní aceton (�edidla) 1 l 0,0008 t 

organická rozpoušt�dla 1 l 0,001 t 

etylenglykol 1 l 0,0013 t 

odpadní vývojky a ustalova�e 1 l 0,0011 t 

odpadní technický benzín 1 l 0,00085 t 

líh s benzínem 1 l 0,0008 t 

odpadní �istící prost�edky 1 l 0,0009 t 

odpadní brzdová kapalina (Butanol) 1 l 0,001 t 

kompostárny (tráva, sláma apod.) 1 m³ 0,7 t 

PET lahve 1 m3 0,05 t 

Sb�rový papír nepaketovaný 1 m3 0,8 t 

 
 


