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Příloha č. 1 

Platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství 

NAŘÍZENÍ 

Č. 111/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných 

zálohovaných obalů. 

Č. 197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

VYHLÁŠKY 

Č. 116/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných 

zálohovaných obalů. 

Č. 237/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků. 

Č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Č. 341/2008 Sb., Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 

na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady). 

Č. 351/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání   odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Č. 352/2005 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady). 

Č. 352/2008 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 

autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke 

sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků 

(o podrobnostech nakládání s autovraky). 

 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/96f060c6a3d87823c125708f00317b16?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/96f060c6a3d87823c125708f00317b16?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/96f060c6a3d87823c125708f00317b16?OpenDocument
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Č. 353/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., 

a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Č. 374/2008 Sb., Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky 

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

Č. 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví  o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů). 

Č. 382/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě. 

Č. 383/2001 Sb., Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Č. 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými 

bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi 

obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg (o nakládání s PCB). 

Č. 641/2004 Sb., Vyhláška MŽP o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 

údajů z této evidence. 

ZÁKONY 

Č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

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

o obalech) - úplné znění. 
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Příloha č. 2 

KATALOG ODPADŮ 

Skupiny katalogů odpadů 

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) 
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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 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ 

SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

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

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 10 Oděvy  

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 13* Rozpouštědla 

20 01 14* Kyseliny 

20 01 15* Zásady 

20 01 17* Fotochemikálie 

20 01 19* Pesticidy 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
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20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika 

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 

16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené 

pod čísly 20 01 21 a 20 01 236) 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 

a 20 01 35 

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy  

20 01 41 Odpady z čištění komínů 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  

20 02 02 Zemina a kameny 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 02 Odpad z tržišť  

20 03 03 Uliční smetky  

20 03 04 Kal ze septiků a žump  
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20 03 06 Odpad z čištění kanalizace  

20 03 07 Objemný odpad  

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 

Separovaný sběr – město Ostrava 

Konec vyplňování 30. 03. 2012 v 17:30, výsledky budou veřejně přístupné. 

Počet otázek: 14 Průměrná doba vyplňování: 00:03:08 

 

Dobrý den,  

jsem studentka 3. ročníku bakalářského studia a prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, 

který bude součástí mé závěrečné práce. Zabere Vám to jen chviličku. Děkuji. Dotazník je 

určen všem věkovým kategoriím bez omezení. 

Denisa Nebelová, VŠB- TU Ostrava 

 

1. Jakého jste pohlaví? 

    ○ žena 

    ○ muž 

2. Kolik je Vám let? 

                                  (kladné číslo) 

3. Myslíte si, že je třídění odpadu důležité? 

                                       

4. Proč se podle Vás odpad třídí? 

    ○ nevím 

    ○ aby se od sebe oddělily složky, které se dají znovu využít 

    ○ jiná odpověď:  

5. Jsou ve vašem místě bydliště umístěné nádoby na separovaný odpad? 

ano

o 

ne

o 

ano

o 

ne

o 
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6. V jaké vzdálenosti se nachází tyto kontejnery? 

    ○ do 50 metrů 

    ○ 50 – 100 metrů 

    ○ 100 – 200 metrů 

    ○ více jak 200 metrů 

7. Třídíte odpad ve Vaší domácnosti? 

 

8. Kterou složku odpadu třídíte? 

   ○ papír 

   ○ sklo 

   ○ plast 

   ○ elektromateriál 

   ○ netřídím 

   ○ vlastní odpověď:  

9. Jaký máte důvod, že netřídíte odpad? 

    ○ nemá to smysl 

    ○ zapomínám na to 

    ○ nevím, jak na to 

    ○ nemám přístup ke kontejnerům na separovaný odpad 

    ○ jiná odpověď: 

10. Uvažoval(a) jste někdy o třídění odpadu? 

      ○ odpad třídím 

      ○ ano, uvažoval(a) jsem o tom 

      ○ ne, neuvažoval(a) jsem o tom 

ano

o 

ne

o 
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11. Co by Vás přimělo začít třídit odpad? 

      ○ větší počet kontejnerů 

      ○ kratší vzdálenost 

      ○ snížení poplatku za odvoz kontejnerů 

      ○ jiná odpověď: 

12. Myslíte si, že jste o třídění odpadu dostatečně informování? 

 

13. Jaký způsob informování by Vám nejlépe vyhovoval? 

      ○ webové stránky města 

      ○ denní tisk 

      ○ místní rozhlas 

      ○ zpravodaj města 

      ○ letáčky 

      ○ jiná odpověď: 

14. Jste spokojeni s odpadovým hospodářstvím ve Vašem městě? 

 

 

ano

o 

ne

o 

ano

o 

ne

o 


