
Příloha č. 1:   Tabulka právních přepisů 

ČÍSLO ČÍSLO PŘEDPISU NÁZEV 

 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 

 244/1992 Sb. 

100/2001 Sb. 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

Novela Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

 99/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a 

likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 

 100/1994 Sb. Sdělení o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných 

odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování 

 125/1997 Sb. Zákon o odpadech 

 

ČÍSLO ČÍSLO PŘEDPISU NÁZEV 

 337/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog 

odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) 

 338/1997 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

 339/1997 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 340/1997 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, 

zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a 

podrobnosti jejího vytváření a užití 

 123/1998 Sb.        Zákon o právu na informace o životním prostředí 

 31/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž 

se vztahuje povinnost zpětného odběru, podrobnosti nakládání s 

obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 



ČÍSLO ČÍSLO PŘEDPISU NÁZEV 

 97/2000 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se 

stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních 

zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší 

 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 

 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení) 

 132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se 

zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech 

a zákonem o hlavním městě Praze 

 345/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o ověřování zvláštní odborné 

způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, 

městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob 

stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních 

zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené 

působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti 

  185/2001 Sb.       Zákon o odpadech 

 376/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví 

ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, 

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) 

 

 

ČÍSLO ČÍSLO PŘEDPISU NÁZEV 

 382/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o 

podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o 

podrobnostech nakládání s odpady 



ČÍSLO ČÍSLO PŘEDPISU NÁZEV 

 384/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o 

nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem 

a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v 

koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 

[ zdroj. Stránky odpadového hospodářství Ústeckého kraje] 



Příloha č. 2:  Katalog odpadů 

       Kód        Název 

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

2  Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování 

potravin 

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

4  Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

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

6  Odpady z anorganických chemických procesů 

7  Odpady z organických chemických procesů 

8  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, 

těsnicích materiálů a tiskařských barev 

9  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 

14  Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií 

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 

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

 

 

[Dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.] 

pozn. Jde pouze o základní rozdělení jednotlivých kategorií odpadů, které se 

dále dělí na druhy. 
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