
SEZNAM PŘÍLOH 

P I Ostatní důležité právní předpisy ČR 

P II Ostatní důležité směrnice a rozhodnutí EU   



PŘÍLOHA P I: OSTATNÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 477/2001Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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

republiky. 

 

Vyhláška MŽP č. 831/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška MŽP 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 

Vyhláška 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, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného 

odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA P II: OSTATNÍ DŮLEŽITÉ SMĚRNICE A ROZHODNUTÍ EU 

V oblasti zpracovávání odpadů je to:  

• směrnice o spalování odpadů (200/76/ES) 

• směrnice o skládkování odpadů (99/31/ES) 

• Směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu 

• Směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji, pozměněné směrnicemi 

Rady 87/101/EHS a 91/692/EHS 

• Směrnice Rady 96/59/EC ze 16. 9. 1996 o zneškodňování polychlorovaných bifenylů 

a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) 

• Rozhodnutí Komise č. 2000/532/ES - Seznam odpadů  

• Rozhodnutí Komise 76/431/EHS, kterým se zřizuje Výbor pro nakládání s odpady 

• Směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

• Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů 

• Rozhodnutí Rady 2004/312/ES, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, 

Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 

2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

 


